
 
 

 
 
ชื่อโครงการ            พัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหาร

สถานศึกษา ข้อ 2.2.2 การวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ข้อที่3การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการบริหารและการจัดการ
สถานศึกษา 

ระยะเวลาด าเนินการ   1 ตุลาคม 2562  – 30 กันยายน 2563 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายบุญธรรม  เมียนแก้วและคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
 
1.  หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรในสถานศึกษา นับว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความส าคัญมากในการจัดการศึกษาให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐานที่โรงเรียนก าหนดไว้ครูและบุคลากรจึงต้องมีการพัฒนาตนเอง
ตลอดเวลาเพ่ือมุ่งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถทักษะเจตคติรวมทั้งจรรยาบรรณครูเพ่ือท าให้ การศึกษามี
คุณภาพที่ดีโรงเรียนสตรีปากพนังจึงก าหนดกระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
มาตรฐานที่ 2  โดยต้องมีการวางแผนและด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้าน ทุก
กลุ่มเป้าหมาย และด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรมต้องวางแผนและด าเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพและครูต้องมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้นเพ่ือให้โรงเรียน
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการ 
“พัฒนาบุคลากรและและสร้างขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน” ขึ้น 
 
2. วัตถุประสงค์ 

    1.  เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ (มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4) 
2.  เพ่ือให้ครูกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (มาตรฐานที่3ข้อ2.2) 

 
3. เป้าหมาย 
   1. ครูและผู้บริหารได้รับการพัฒนาโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไมน่้อยกว่าคนละ 20   
                  ชั่วโมง/ปี 

2. ผลการประเมินการการพัฒนาครูและบุคลากร (มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.4)มีคุณภาพในระดับ ดีมาก 
3. ผลการประเมินการการพัฒนาระบบบริหารจัดการ(มาตรฐาน 2 ข้อ2.2.)มีคุณภาพในระดับ ดีมาก 

 
4. วิธีด าเนินการและระยะเวลาด าเนินการ 
 

วิธีการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

โครงการล าดับที่  13  รหัสโครงการ บ.ค. 2.1 



 
 

ขั้น PLAN 
1. ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อทบทวนตรวจสอบการ
ด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในรอบปีที่
ผ่านมา เพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
2. เขียนโครงการเสนอต่อสถานศึกษาเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

ต.ค. 2562 
รองผอ.และหน.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

ขั้น DO 
1. จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละกลุ่มสาระหรือแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 
ตลอดปี

การศึกษา 

 
หน.งานสร้างเสริม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

2.จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรมหรือ
สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับ
มอบหมายตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

ตลอดปี
การศึกษา 

หน.งานสร้างเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ 

3.จัดกิจกรรมหรือร่วมกับกลุ่มสหวิทยาเขตจัดกิจกรรมการ
อบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ตามความเหมาะสม 

ภาคเรียน2/62 
และ 

ภาคเรียน1/63 
 

รองผอ.และหน.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

4. จัดให้ครู บุคลากรทุกคนได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนที่ประสบความส าเร็จทาง
ภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือการเปิดโลก
ทัศน์ทางการศึกษาในศตวรรษท่ี21 

8-15 
ธ.ค.2562 

 
 
 

รองผอ.และหน.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

ขั้น CHECK 
1. นิเทศ  ติดตาม ประเมินผลการด าเนินโครงการ 
2. ติดตามการพัฒนางานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของ
บุคลากร 

ส.ค.2563 
 

 
 

ผู้อ านวยการและคณะ 
 

ขั้น ACTION 
1. ครูจัดท ารายงานสรุปผลการรับการพัฒนาตนเอง ท า 
2. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาบุคลากรรายงานต่อ
สถานศึกษา 
3. น าผลสรุปไปปรับปรุงการด าเนินงานในปีต่อไป 

 
ส.ค.2563  

 
รองผอ.และหน.กลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
5. งบประมาณ  ใช้งบประมาณด าเนินการทั้งสิ้นจ านวน  230,000.บาท ดังต่อไปนี้ 
 

รายการ 
จ านวนเงิน 

(บาท) 
แหล่งที่มา

งบประมาณ 



 
 

1.ค่าใช้จ่ายในการส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือ
สัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
กลุ่มสาระหรือแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

100,000 
อุดหนุนรายหัว

นักเรียน 

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรมหรือ
สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่รับมอบหมาย
ตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา 

100,000 
อุดหนุนรายหัว

นักเรียน 

3.ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมหรือร่วมกับกลุ่มสหวิทยาเขตจัด
กิจกรรมการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ตามความเหมาะสม 

30,000 
อุดหนุนรายหัว

นักเรียน 

รวมทั้งสิน้  (สองแสนสามหม่ืนบาทถ้วน) 230,000  
 

หมายเหตุ  ค่าใช้จ่ายข้างต้นสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 
 

รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
กิจกรรมที่ 1 :จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรม หรือสัมมนาเกี่ยวกับหลักสูตรหรือการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละกลุ่มสาระหรือแต่ละกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน)  
รหัส 21301 
 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่าพาหนะในการส่งครูและ
บุคลากรเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนา 
หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนและกิจกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน  ตลอด
ปีงบประมาณ 

- - 100,000 

รวม 100,000 
 
 
กิจกรรมที่ 2 :จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา(งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน)  
รหัส 21302 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าลงทะเบียนและค่าพาหนะในการส่งครูและ
บุคลากรเดินทางไปประชุม อบรม สัมมนาใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับ 

- - 100,000 

กิจกรรมที่ 2 :จัดให้ครูและบุคลากรเข้าร่วมการประชุม อบรมหรือสัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับมอบหมายตามโครงสร้างการบริหารสถานศึกษา(งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน)  
รหัส 21302 (ต่อ) 



 
 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

 มอบหมายตาม โคร งส ร้ า ง กา รบริ ห า ร
สถานศึกษา ตลอดปีงบประมาณ 

- -  

รวม 100,000 
 
 
กิจกรรมที่ 3 :จัดกิจกรรมหรือร่วมกับกลุ่มสหวิทยาเขตจัดกิจกรรมการอบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามความเหมาะสม(งบอุดหนุนรายหัวนักเรียน)  
รหัส 21303 

 

ที ่ รายการ 
จ านวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

รวมเงิน 
(บาท) 

1 ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนในการจัดกิจกรรมหรือ
ร่วมกับกลุ่มสหวิทยาเขต จัดกิจกรรมการ
อบรม สัมมนาในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาครู เช่นการท าผลงานทาววิชาการ (ว. 
21)การท าล็อคบุ๊ค การท าพอทฟูลิโอ 

 
 

1 ครั้ง 

 
 
30,000 

 
 

30,000 

รวม 30,000 
 

 
6. การประเมินผล 

 
 

ตัวชี้วัดสภาพความส าเร็จของโครงการ 
 

วิธีประเมิน 
 

เครื่องมือที่ใช้วัด 

1.  ร้อยละของครูและบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานไม่
น้อยกว่าคนละ 20  ชั่วโมง/ปี 

-ตรวจทะเบียนบันทึกการ
พัฒนาบุคลากร 
-ตรวจเอกสารรายงานผลการ
ประเมินตนเองของครู 

-แบบตรวจสอบ
ข้อมูลการพัฒนา
บุคลากร 

 

2. 2.ระดับคุณภาพของผลการประเมินผลการ
ประเมินการการพัฒนาครูและบุคลากร  
(มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2.2) 

- ตรวจเอกสารครูรายบุคคล
ตามตัวชี้วัด 
- สอบถามครู 

- แบบวิเคราะห์
ข้อมูลมาตรฐานที่ 7 
- แบบสอบถาม 



 
 

3. ระดับคุณภาพระดับคุณภาพของผลการ
ประเมินผลการประเมินการการพัฒนาครูและ
บุคลากร (มาตรฐานที่ 2) 

- สอบถามครู - แบบสอบถาม 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คาดว่าครู บุคลากรของโรงเรียนสตรีปากพนังได้รับการพัฒนาโดย
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ไม่น้อยกว่าคนละ 20  ชั่วโมง/ปีผลการประเมินการการพัฒนาครูและ 
บุคลากร  (มาตรฐานที่ 2 ข้อ 2.2.2)มีคุณภาพในระดับ ดีมากผลการประเมินการการพัฒนาครูและ
บุคลากร  (มาตรฐานที่ 3 ข้อ 3.2)มีคุณภาพในระดับ ดีมาก 

 
           

     ลงชื่อ.................................................ผู้เสนอโครงการ 
(นายบุญธรรม  เมียนแก้ว) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคล 

   16 กันยายน 2562 
  

                    ลงชื่อ.................................................ผู้อนมุัติโครงการ 
     (นางจิราพร    รัตนกุล) 

      ผู้อ านวยโรงเรียนสตรีปากพนัง 
      5  ตุลาคม 2562 


