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งานโครงการเพ่ือพัฒนาตัวชี้วัดตามมาตรฐานการศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพภายใน 
กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนนบพิตำวิทยา ปีการศึกษา 256๔ 

 งบประมาณ ๒๒๘,000  บาท   
เงินอุดหนุน ๑๗๘,๐00  บาท   เงิน   -    บาท   อ่ืนๆ  ๕๐,๐๐๐   บาท  

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

๓๑. 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 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน 
                        การจัดการศึกษา 
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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 2564 – มีนาคม 2565 
   งบประมาณ  165,000  บาท 

******************************************************** 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาตามมาตรฐานระดับชาตินั้น  ต้องอาศัยความสัมพันธ์ของการพัฒนาระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ  การ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  การพัฒนาหลักสูตร  และการพัฒนาครูให้มีความรู้   
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  ครูมีความสามารถในการผลิต  การใช้  การประเมินผล  สื่อ  นวัตกรรม  
สามารถใช้เทคโนโลยี  เพื ่อการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ครูต้องมีความเข้าใจในระบบการวัด 
ประเมินผล  ตลอดจนเป็นครูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีวุฒิทางการศึกษามีความรู้  ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง  มีการแสวงหาความรู้เทคนิควิธีการใหม่ๆ  รับฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นและ
ยอมรับในการเปลี่ยนแปลง  สามารถทำผลการประเมิน พัฒนาการ มาปรับเปลี่ยนการเรียน  การสอน  เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ  มีการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและนำผลไปพัฒนาผู้เรียนต่อไป  และการวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้  เป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่ใช้แก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ 

จากเหตุผลดังกล่าว  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลปัจจุบัน  มีนโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
และการจัดการศึกษา  ด้านการพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อให้ได้ครูดี ครูเก่ง มีคุณธรรม  มี
คุณภาพ  และมีวิทยฐานะสูงข้ึน  ลดภาระงานครู  ที่ไม่เกี่ยวกับการเรียนการสอนตามโครงการคืนครูให้นักเรียน  มี
การดูแลคุณภาพชีวิตของครู  ด้วยการปรับโครงสร้างหนี้และจัดตั้งกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตครู  ควบคู่ไปกับ
ลงทุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่เน้นการพัฒนาเนื้อหาสารและบุคลากร  ให้พร้อมรองรับและใช้ประโยชน์จาก
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า  และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  กำหนดทิศทางด้านสังคมและ
คุณภาพชีวิต  ให้มีการพัฒนาหลักสูตร  ปรับกระบวนการผลิต  และการพัฒนาครูให้มีคุณภาพและคุณธรรมอยา่ง
ทั่วถึงต่อเนื่อง  และก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ส่วนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ได้กำหนดกลยุทธ์  การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  โดยมีเป้าหมายความสำเ ร็จ
หลายประการ  เช่น  ให้ข้าราชการครูที่ได้รับการพัฒนา  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ  ครูทุกคน
สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ท่ีกำหนด 

โรงเรียนนบพิตำวิทยาได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรมาอย่างต่อเนื ่องให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของหลักสูตร  และการปฏิรูปการศึกษา  จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาครู  บุคลากรทางการศึกษาให้มี
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ความเข้าใจร่วมกัน  และช่วยกันพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงขึ้น  โดยการพัฒนาคุณภาพของ
ครู  พัฒนากระบวนการนิเทศ  ติดตามผล  ส่งเสริมการอบรม  ประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ส่งเสริม
เครือข่ายครูแกนนำภายในโรงเรียน  และส่งเสริมการผลิตให้สื่อการสอนอย่างเพียงพอ ควบคู่ไปกับการพัฒนา
ความสามารถของครูด้านเทคโนโลยีตามเป้าหมายของโรงเรียนในฝันและจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร
ต่อเนื่องทุกปี 
๒.  วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  เพ่ือพัฒนาตนเอง 
      ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการเพ่ิมวิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
๒.๒ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
      และจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice)   
๒.๓ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนคนเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 
      สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษ ที่ 21 
๒.๔ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติ 
      ในสถานศึกษาเพ่ือพัฒนางาน ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒.๕ เพ่ือให้ครูและบุคลากรรู้จักวางแผนการทำงาน มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำ ID PLAN และ PSAR 
      ได้ถกูต้อง 

๓.  เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
3.1 เชิงปริมาณ 

  3.1.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ ๘๐ ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
3.1.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐  มีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
3.1.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๕๐ มีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice)

  
3.1.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการอบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียนแผน 
         การจัดการเรียนรู้และนำมาออกแบบการจัดการเรียนรู้ได้ อย่างน้อยคนละ 1 แผน 
3.1.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  ๓๑  คน  ได้รับการอบรมให้มีการเพ่ิมวิทยฐานะ 
         ที่สูงขึ้น 
3.1.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถ 
         ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้รูปแบบ  
         PLC   (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 
3.1.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน มี ID PLAN และ PSAR ส่งคนละ 1 เล่ม ต่อ 1  
         ภาคเรียน 
3.1.๘ ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80 ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ระยะเวลา  
         5-7วัน 

3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 
3.2.๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพัฒนาตนเองผ่านระบบออนไลน์ 
3.2.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
3.2.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการอบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนการจัดการ 
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         เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
3.2.๕ ครแูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมให้มีการเพิ่มวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
3.2.๖ ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)   
3.2.๗ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำ ID PLAN และ PSAR ที่ถูกต้องส่งคนละ 1 เล่ม ต่อ 1  
         ภาคเรียน 
3.2.๘ 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 

- ๕๐,๐๐๐ - ๕๐,๐๐๐ พ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

ครูสุพรพรรณ  

๒ กิจกรรมส่งเสริมให้ครูศึกษาเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน ์

- - - - พ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

ครูสุพรพรรณ  

๓ ส่งเสริมครสู่งผลงานท่ีเป็นเลิศ 
Best Practice 

- - - - พ.ค. 64 – 
ก.ย. 6๔ 

ครูนิภา  

๔ พัฒนาเทคนิคการเขียนการจัดการ
เรียนรู ้

- 5,0๐๐ - 5,0๐๐ พ.ค. 64 – 
มิ.ย. 6๔ 

ครูนิภา  

๕ พัฒนาครูสู่วิทยฐานะทีสู่งขึ้น ๓,๖๐๐ ๓,๑๐๐ ๓,๓๐๐ 1๐,๐๐๐ เม.ย. 6๔ –  
ก.ย. 6๔ 

ครูสุพรพรรณ  

๖ ครูสู่ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC - - - - พ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

ครูพิมพิมล  

๗ ๑ ครู ๑ ID PLAN ๑ PSAR ต่อ
ภาคเรยีน 

- - - - พ.ค. 64 – 
มี.ค. 65 

ครูนิภา  

๘ ศกึษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ ๙๘,๐๐๐ 1,๐๐๐ 1,๐๐๐ 10๐,๐๐๐ ธ.ค. 64 – 
ม.ค. 65 

ครูนิภา 

 
 
 
 
 
 
 
 
๕.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
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เชิงปริมาณ 
๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ร้อยละ 
๘๐ ได้รับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๐  
มีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๕๐ 
มีการจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ  (Best 
Practice)  
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การอบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียน
แผนการจัดการเรียนรู้และนำมาออกแบบการ
จัดการเรียนรู้ได้ อย่างน้อยคนละ 1 แผน 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  
๓๑  คน  ได้รับการอบรมให้มีการเพ่ิมวิทย
ฐานะที่สูงขึ้น 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับ
การส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างมปีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ โดยใช้รูปแบบ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ” 
๗. ครูและบุคลากรทุกคน มี ID PLAN และ 
PSAR ส่งคนละ 1 เล่ม ต่อ 1 ภาคเรียน 
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 80  
ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานศึกษา ระยะเวลา  
5-7  วัน 

 
- สำรวจการอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
- สำรวจการศึกษาเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ 
- สำรวจการทำวิธีการที่เป็น
เลิศ(Best Practice)     
ตรวจแผนการสอน(วิชาการ) 

 
- แบบสำรวจการไปอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 
- แบบสำรวจเกียรติบัตร 
ที่ได้รับการเข้าร่วม 
- แบบสำรวจการรับรางวัล 
- แบบสำรวจการลงทะเบียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงคุณภาพ   
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๑. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพัฒนาตนเอง
ผ่านระบบออนไลน์ 
๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดทำ
วิธีการที่เป็นเลิศ  (Best Practice) 
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการ
อบรมและพัฒนาเทคนิคการเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
๕. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรม
ให้มีการเพ่ิมวิทยฐานะที่สูงขึ้น 
๖. ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดให้มีชุมชน
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนางาน (PLC)   
๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำ ID PLAN 
และ PSAR  
ที่ถูกต้องส่งคนละ 1 เล่ม ต่อ 1 ภาคเรียน 
๘. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีโอกาสศึกษา
ดูงาน         เพื่อพัฒนาตนเองส่งผลให้การ
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สำรวจการทำกิจกรรม 
 
- ตรวจสอบชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน  
 
 
 
- ตรวจ ID PLAN และ 
PSAR 
- การร่วมไปศึกษาดูงาน 

-  สำรวจการลงทะเบียนลง
ชื่อเข้าร่วมกิจกรรม 
- แบบตรวจสอบชั่วโมงการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
- ทะเบียนส่ง  
ID PLAN และ PSAR 
- สำรวจเกียรติบัตรการเข้า
ร่วม 

 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  

๖.๑ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   
      และมีวิทยฐานะสูงขึ้น 
๖.๒ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการศึกษาเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และจัดทำวิธีการที่เป็นเลิศ   
      (Best Practice)   
๖.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนคนเข้ารับการอบรมการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง 
      กับการศึกษาในศตวรรษที่  21 
๖.๔ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถนำกระบวนการ PLC ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา               
      และมีการพัฒนางานปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๖.๕ ครูและบุคลากรทางการศึกษารู้จักวางแผนการทำงาน มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำ ID PLAN  
      และPSAR ได้ถูกต้อง 
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     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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการเสริมสร้างบุคลากรในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพทางวิชาชีพ 
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กิจกรรมส่งเสริมให้ครูพัฒนาตนเองโดยการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
งบประมาณ  จำนวนเงิน  ๕๐,๐0๐  บาท 
ครูผู้รับผิดชอบ  นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 

รายละเอียดกิจกรรม ค่าเดินทางและค่าลงทะเบียนอบรม 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้
งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้

สอย 
ค่าวัสดุ 

1 ค่าเดินทาง  ๒๐,000 ๒๐,000 - ๔๐,๐๐๐ - 
2 ค่าลงทะเบียนการอบรม  ๕,000 ๕,000 - ๑๐,๐๐๐ - 
 รวม  2๕,000 ๒๕,000 - ๕๐,๐๐๐ - 

 

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 1,600   1,600  
๒ ค่าอาหารกลางวัน 40 3,400   3,400  
        

รวม  5,000   5,000  
 

กิจกรรมพัฒนาครูสู่วิทยฐานะท่ีสูงขึ้น 
งบประมาณ  จำนวนเงิน  1๐,๐0๐  บาท 
ครูผู้รับผิดชอบ  นางสุพรพรรณ  รักจันทร์ 

รายละเอียดกิจกรรม ค่าจัดจ้างวิทยากรและจัดซื้อ 
 

ที ่ รายการ/กิจกรรมการใช้
งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 
ภาค 1 ภาค 2 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 ค่าวิทยากร  ๓,๖๐๐  ๓,๖๐๐   
๒ ค่าอาหารกลางและอาหารวาง ๓๑ คน ๓,๑๐๐   ๓,๑๐๐  
๓ ค่าวัสดุและเอกสาร

ประกอบการอบรม 
๓๑ ชุด ๓,๓๐๐    ๓,๓๐๐ 

 รวม  ๑๐,000  ๓,๖๐๐ ๓,๑๐๐ ๓,๓๐๐ 

 
กิจกรรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพ 
  งบประมาณ  จำนวน  100,000 บาท   
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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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓๒. โครงการ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
      ลักษณะโครงการ       ต่อเนื่อง         ใหม ่



                                                                                                                           299 
 

 สนองมาตรฐานการศึกษา 
              มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพผู้เรียน 
           ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
           คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 สนองกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี   
ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 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 พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด 
                      การศึกษา 

 สนองกลยุทธ์โรงเรียน 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานสากล 
 กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพอย่าง 

     ทั่วถึงเต็มศักยภาพ 
       กลยุทธ์ที่ ๓ ปลูกฝังมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วย “ศาสตร์พระราชา” 
       กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  
        กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  
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กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ 
           กลุ่มบริหารวิชาการ                กลุ่มบริหารทั่วไป        
           กลุ่มบริหารงบประมาณ              กลุ่มบริหารงานบุคคล          
           กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์ 
ระยะเวลาดำเนินการ พฤษภาคม 2564 - มีนาคม 2565 
งบประมาณ      -    บาท 

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

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562 
มาตรา 22 ระบุถึงหลักการจัดการศึกษาว่า ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ต้องจัดการศึกษาที่
พัฒนาผู้เรียนตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งครูทุกคนมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสวงหาวิธีการที่จะช่วย
ให้นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานได้จัดทำยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับคนไทย
ทุกคน เพ่ือเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ เพราะทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของชาติ 
ที่เกิดจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เข้ามามีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และลงมือ
ปฏิบัติอยา่งจริงจัง จะทำให้บรรลุเป้าหมายคุณภาพ คือ ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะของ
เด็กไทยในศตวรรษที่ 21 และขับเคลื่อนกำรปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างคนในชาติให้มีค่านิยมหลักของ
คนไทย ๑๒ ประการ ครอบคลุมและสอดคล้องกับลักษณะอันพึงประสงค์ซึ ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการปลูกฝัง
ค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นกับเยาวชนไทยให้เป็นผลสำเร็จตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล การปฏิรูป
ประเทศด้านการศึกษา จึงเกิดแนวคิด "จุดแตกหักในห้องเรียน" เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของการปฏิรูปการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ด้านที่ 3 ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ เช่น การปฏิรูปวัฒนธรรมใหม่ของสถานศึกษา เน้นการส่งเสริมให้
สถานศึกษาทุกแห่งเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทำงวิชาชีพ (Professional Learning Community = PLC) สร้าง
ระบบความรับผิดชอบระหว่างครู ผู้บริหารสถานศึกษา  และผู้ปกครอง สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ทางการศึกษา สร้างภาวะผู้นำให้ผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา ครู และผู้บริหารสถานศึกษา  

เพื่อให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐานดังกล่าว ซึ่งกระบวนการ PLC       เป็น
กระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัวกันเพื่อทำงานร่วมกัน
และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งนวัตกรรม Professional 
Learning Community (PLC) เป็นการรวมตัวกันทำงาน พัฒนาทักษะและการเรียนรู้        เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครู
เพื่อศิษย์ บนพื้นฐานวัฒนธรรมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร มีวิสัยทัศน์ คุณค่า เป้าหมาย และภารกิจร่วมกัน 
โดยทำงานร่วมกันแบบทีม เรียนรู้ที่ครูเป็นผู้นำร่วมกัน และผู้บริหารแบบผู้ดูแลสนับสนุน  สู่การเรียนรู้และพัฒนา
วิชาชีพเปลี่ยนแปลงคุณภาพตนเอง สู่คุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นความสำเร็จหรือประสิทธิผลของผู้เรียนเป็น
สำคัญและความสุขของการทำงานร่วมกันของสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้  

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน รวมถึงพัฒนาศักยภาพครู        สู่มือ
อาชีพ และสนองต่อจุดเน้นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสานักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษา นครศรีธรรมราช โรงเรียนนบพิตำวิทยา โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล จึงได้จัดทำโครงการชุมชนการ
เรียนรู้ทางอาชีพ (Professional Learning Community : PLC) ขึ้น 
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2. วัตถุประสงค์  
 2.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูใช้นวัตกรรม Professional Learning Community (PLC) พัฒนาคุณภาพการ
จัดการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 

2.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูสู่มืออาชีพโดยใช้กระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ” Professional 
Learning Community (PLC)  
 
3. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด 
 3.1 เชิงปริมาณ   

ครูทุกคนใช้นวัตกรรม “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” (Professional Learning 
Community : PLC) ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และศักยภาพของ
ผู้เรียน  

 3.2 เชิงคุณภาพ   
นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น จากการใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 

Learning Community : PLC)  
4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. ชุมชนแห่งการเรียนรู้ PLC   - - - - พฤษภาคม 
2564 ถึง 
มีนาคม 2565 

นางพิมพิมล  
พรหมลักษณ์ 

 
5.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ 
       ครูทุกคนใช้นวัตกรรม “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ” (Professional Learning Community : PLC) ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
ศักยภาพของผู้เรียน  
เชิงคุณภาพ   
      นักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้ดียิ่งขึ้น จากการใช้ชุมชนแห่ง
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community 
: PLC)   

 
- การรายงานผลการทำ
กิจกรรม PLC  
 
 
 
- ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 
  

 
-แบบรายงานผลการ
ทำกิจกรรม PLC 
 
 
 
- แบบรายงาน
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

 
๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
    6.1 ครูใช้นวัตกรรม Professional Learning Community (PLC) พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
ศักยภาพของผู้เรียน สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
    6.2 ครมีูศักยภาพเป็นมืออาชีพโดยใช้กระบวนการ “ชุมชนการเรียนรู้ทางอาชีพ” Professional Learning 
Community (PLC)  
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ลงชื่อ.......................................... ผู้เสนอโครงการ        ลงชื่อ......................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางพิมพิมล  พรหมลักษณ์)                                   (นางนิภา  ใหม่ชุม) 
            ตำแหน่ง ครู                                          หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
 
ลงชื่อ.....................................ผู้เห็นชอบโครงการ        ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
      (นางสาววส ุ เที่ยวแสวง)                      (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
  หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ                        รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

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

                                           ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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๓๓. โครงการ  บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
    ลักษณะโครงการ    ตอ่เนื่อง     ใหม่ 
    สนองมาตรฐานการศึกษา 

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

 ยุทธศาสตร์สร้างความม่ันคงให้กับประเทศ 
 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  

   กลุ่มบริหารงานทีร่ับผิดชอบ 
  กลุ่มบริหารวิชาการ   กลุ่มบริหารทั่วไป         
 กลุ่มบริหารงบประมาณ        กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
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   ผู้รับผิดชอบโครงการ  นางนิภา  ใหม่ชุม 
   ระยะเวลาดำเนินการ  13  พฤษภาคม  2564 –  มีนาคม  2565 
   งบประมาณ  63,000 บาท 

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

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรีย น  
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  และทำงานด้วยความพอใจ  ขวัญและ
กำลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก  เพราะขวัญและกำลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล  แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน  บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงหากกำลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร  ในทางตรงกันข้ามคนที่มีความรู้
ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกำลังใจที่ดี  การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกกว่าบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
สูง  ถ้าบุคลากรในหน่วยงานมีขวัญกำลังใจในการทำงานแล้วย่อมส่งผลให้บุคลากรมีความรู้สึกที่ดีทำงานอย่างมี
ความสุข  มีพลังที่จะสร้างสรรค์ผลงานไม่เฉี่อยชาและท้อแท้ การสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
จึงเป็นปัจจัยสำคัญของการทำงาน 
 ดังนั้นโรงเรียนนบพิตำวิทยา  ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวจึงจัดทำโครงการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจใน
การปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาขึ้น 
๒. วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้โรงเรียนบริหารอัตรากำลังครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
2.3 เพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยา 

๓. เป้าหมายการดำเนินงาน/ตัวชี้วัด   
     ๓.๑ เชิงปริมาณ  

 3.1.1 มีจำนวนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด  ร้อยละร้อย มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
               ปีการศึกษาละ  2 ครั้ง และจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทุกคนให้เป็นปัจจุบัน 

 3.1.2 ครูและบุคลากรได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานร้อยละร้อย 
 3.1.3 มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามา 

         ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนทุกครั้ง 
3.1.4 ครูและบุคลากรได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองนครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร   
         ร้อยละ 100 

 3.1.5 ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ร้อยละ 90 
3.1.6 ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณ 
         สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียน และรดน้ำขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้มีพระคุณ 
         ร้อยละ 80 
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     ๓.๒ เชิงคุณภาพ   
3.2.1 มีจำนวนครูตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด   

 3.2.2 ครูและบุคลากร ทุกคนมีแฟ้มทะเบียนประวัติ    
3.2.๓ ครูและบุคลากร ทุกคนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ  2  ครั้ง     
3.2.4 ครูและบุคลากร ทุกคน  ได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 3.2.๕ มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก  เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามา 
         ดำรงตำแหน่ง ณ โรงเรียนทุกครั้ง 

 3.2.6 ครูและบุคลากร ทุกคนได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นเมืองนครศรีธรรมราชทุกวันอังคาร 
3.2.7 ครูและบุคลากรทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
3.2.8 เพ่ือให้ครูและบุคลากรทุกคนได้ร่วมร่วมงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ สรงน้ำพระพุทธรูป 
         ประจำโรงเรียน  รดนำ้ขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้มีพระคุณ 

๔.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ  

ที ่
กิจกรรม/รายละเอียด 
การใช้งบประมาณ 

หมวดรายจ่าย 
ระยะเวลา
ดำเนินงาน 

ผู้รับ 
ผิดชอบ 

ค่าตอบ 
แทน 

ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 สานสายใยชาว น.ต.  30,000  30,000 ก.ย.,ธ.ค 64 นางนิภา 

2 ระบบสารสนเทศครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
อัตรากำลัง ทะเบยีนประวัติ 
วัสดุสำนักงาน 

  12,000  มิ.ย. 64-พ.ย. 
65 

นางนิภา 

3 แต่งผ้าไทยในวันอังคาร   20,000 20,000 พ.ค.-มิ.ย.64 นางนิภา 

4 รดน้ำขอพรพ่อแม่ครู บุคลากร
และผูม้ีพระคุณ 

  1,000 1,000 เม.ย. 64 นางนิภา 
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๕.  การประเมนิผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
เชิงปริมาณ   
1. มีจำนวนครูตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด ร้อยละ 100  
    มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีการศึกษาละ  2 ครั้ง  
    และจัดทำแฟ้มทะเบียนประวัติครูและบุคลากรทุกคนให้ 
    เป็นปัจจุบัน 
๔. ครูและบุคลากรได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
    ร้อยละร้อย 
๕. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ และเลี้ยงส่งบุคลากรที่ย้ายออก   
    เกษียณอายุราชการและย้ายเข้ามาดำรงตำแหน่ง  
    ณ โรงเรียนทุกครั้ง 
๖. ครูและบุคลากรได้ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพ้ืนเมือง 
    นครศรีธรรมราช ทุกวันอังคาร  ร้อยละร้อย 
7. ครูและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปี 
    เก่าต้อนรับปีใหม่ ร้อยละ 90 
8. ครูและบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยาได้แสดงออกถึง 
    ความกตัญญูต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณสรงน้ำพระพุทธรูป 
    ประจำโรงเรียน และรดน้ำขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้ 
    มีพระคุณ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ  
1. มีจำนวนครูตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ.กำหนด   
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 สรงน้ำ 
    พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  รดน้ำขอพรพ่อแม่ครู    
    บุคลากรและผู้มีพระคุณ 
 

 
- ดูข้อมูลอัตรากำลัง 
- ดูแฟ้มทะเบียน 
  ประวัติ 
- ดูผลการประเมิน 
  ผลการการ 
  ปฏิบัติงานของครู 
  และบุคลากร 
- สอบถามความพึง 
  พอใจในการสร้าง 
  ขวัญและกำลังใจใน 
  การปฏิบัติงาน 
- รายงานผลการจัด 
  งานเลี้ยงรับ-ส่ง ครู 
- สังเกตการแต่งกาย 

 
- แบบรายงาน 
  อัตรากำลัง 
- แบบบันทึกแฟ้ม 
  ทะเบียนประวัติ 
- แบบประเมินผล 
  การปฏิบัติงาน 
- แบบสอบถาม 
- แบบรายงานการ 
  จัดกิจกรรม 
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๖. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ  
6.1 โรงเรียนนบพิตำวิทยามีการบริหารอัตรากำลังครูได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.2 ครแูละบุคลากรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย 
6.3 ครูและบุคลกรโรงเรียนนบพิตำวิทยามีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
     ลงชื่อ.................................. ผู้เสนอโครงการ           ลงชื่อ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
             (นางนิภา  ใหม่ชุม)                                    (นางนภิา  ใหม่ชุม) 
       ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ                           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
   ลงชื่อ...................................ผู้เห็นชอบโครงการ          ลงชื่อ........................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 
        (นางสาววสุ  เที่ยวแสวง)                              (นายราชัน   สุทธิธรรม) 
   หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ             รองผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
 
 
 

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

                                    ผู้อำนวยการโรงเรียนนบพิตำวิทยา 
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
โครงการ บริหารจัดการกลุ่มบริหารงานบุคคล 

กิจกรรม สานสายใย น.ต. 
  งบประมาณ  จำนวน   30,000  บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม  รายละเอียดกิจกรรมสานสายใย น.ต. 
 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ จัดงานเลี้ยงเกษียณ 1 ครั้ง 25,000   25,000  

๒ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ 
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 
2565 

  5,000  5,000  

รวม  25,000 5,000  30,000    
 

กิจกรรม ระบบสารสนเทศครูและบุคลากรทางการศึกษา อัตรากำลัง ทะเบียนประวัติ วัสดุสำนักงาน 
  งบประมาณ  จำนวน  12,000.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 พริ้นเตอร์ 
1 

เครื่อง 
5,200    5,200 

๒ หมึกพิมพ์ 2  ชุด 1,320 1,320   2,640 
๓ สติ๊กเกอร์ใส A-175 4  ห่อ 350 350   700 
๔ ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม

บัญชีลงเวลา 
2 เล่ม 300    300 

5 กระดาษการ์ดสี 4 ห่อ 200 200   400 
6 เทปกาวสองหน้าแบบ

หนา 
2 ชิ้น 380    380 

7 เทปกาวสองหน้าแบบ
บาง กว้าง 1 ซม. 

6 ชิ้น 150    150 

8 เทปกาวสองหน้าแบบ
บาง กว้าง 2 ซม. 

4 ชิ้น 120    120 

9 ซ่อมเครื่องคอมฯ PC  2,110   2,110  
รวม  10,130 1,870  2,110 9,890 
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กิจกรรมแต่งกายด้วยผ้าไทยในวันอังคาร 
  งบประมาณ  จำนวน  20,000. บาท   

ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 
รายละเอียดกิจกรรม แต่งกายด้วยผ้าไทยในวันอังคาร 

 

ที ่
รายการ/กิจกรรม 
การใช้งบประมาณ 

จำนวน
หน่วย 

งบประมาณ จำแนกหมวดรายจ่าย 

ภาค ๑ ภาค ๒ ค่าตอบแทน 
ค่า 

ใช้สอย 
ค่าวัสดุ 

๑ ผ้าปาเต๊ะ 40 20,000    20,000 
รวม  20,000    20,000 

 
กิจกรรม  รดน้ำขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้มีพระคุณ 

  งบประมาณ  จำนวน  1,000. บาท   
ครูรับผิดชอบ นางนิภา  ใหม่ชุม 

รายละเอียดกิจกรรม รดน้ำขอพรพ่อแม่ครู บุคลากรและผู้มีพระคุณ 
 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


