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กลุ่ม บริหารงานบุคคล                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

โครงการ    พัฒนาวิชาชีพ         รหัสกลุ่มงาน  บค ๓-๐๑  
กลุ่มงาน    บริหารงานบุคคล         แผนงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน                    
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการ
เรียนรู้ 

มฐ. ที่  3 ตัวบ่งชี้ท่ี 3.5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการ
จัดการเรียนรู้  

นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
4. ด้านการสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานและ

ลดความเหลื่อมล ้าทางการศึกษา 
 ๕. ด้านการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษา 
รหัส KPI ที่  3.10, 3.11, 4.4, 5.6, 5.7, 6.4, 6.5  
 ตัวชี วัด 3.10 ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค้าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ้านวยการเรียนรู้ 
 ตัวชี วัด 3.11 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดท่ีพัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
 ตัวชี วัด 4.4   ร้อยละของครูได้รับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ และอุปกรณ์ (Digital Device) เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
 ตัวชี วัด 5.6   ร้อยละของครูมีความคิดสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และด้าเนินการจัดท้า
งานวิจัยด้านการสร้างจิตส้านึกด้านการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ 
 ตัวชี วัด 5.7   ร้อยละของครู และนักเรียน  สามารถน้าสื่อนวัตกรรมที่ผ่านกระบวนการคิดมาประยุกต์ใช้
ในโรงเรียนการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ้าวันและชุมชนได้ตามแนวทาง Thailand 4.0 
 ตัวชี วัด 6.4   ร้อยละของสถานศึกษา และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา ที่น้านวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology) มาใช้ในการบริหารและตัดสินใจ ทั งระบบ 
 ตัวชี วัด 6.5   ร้อยละของสถานศึกษา และส้านักงานเขตพื นที่การศึกษา มีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน, นางสาวชฎาพร เสาร์ค้า 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 256๓ – 30 กันยายน 25๖๔ 
งบประมาณ      40,000  บาท 
 
1. หลักการและเหตุผล 
          ครูเป็นบุคลากรที่มีความส้าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
การพัฒนาครูและบุคลากร  จึงเป็นหัวใจส้าคัญอย่างยิ่งที่จะด้าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษา                                    
ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  ตรงตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ อย่างมี
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ประสิทธิภาพ  จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมทั งความรู้และ
ประสบการณ์  มีความคล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพครู  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค์  

 2.1 เพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานครู        
 2.2 เพ่ือให้งานต่างๆ พัฒนาขึ นส่งผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ น 

 
3. เป้าหมาย  

3.1 ผลผลิต (Outputs) 
            3.1.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ การอบรม สัมมนา                          
ตามเกณฑ์ กคศ. 
  3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          3.2.1  บุคลากรของทุกฝ่ายงานมีทักษะประสบการณ์ ก้าหนดแนวทางการพัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
4. การด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรม/รายละเอียดการใช้งบประมาณ ไตรมาสที ่ ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
 

2 
 

 
 
 
 
 
3 
4 

ประชุมชี แจงรายละเอียดโครงการแต่งตั ง
คณะท้างาน 
จัดกิจกรรมส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพ                             
  -  จัดอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในสถานศึกษา 
  -  จัดส่งครูเข้ารับการอบรม ประชุม 
สัมมนากับหน่วยงานภายนอก ตามความ
เหมาะสม  
  -  ส่งครูเข้าประกวด แข่งขันเพ่ือรับรางวัล
ประเภทต่างๆ 
นิเทศ ก้ากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

40,000 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน, 
นางสาวชฎาพร เสาร์ค้า 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 

 
 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
 

นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 
 

ผู้อ้านวยการ 
นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน 

รวม 40,000  
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รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
ที ่ รายการ จ านวนเงิน 

1. ค่าลงทะเบียน 4,400 
2. ค่าพาหนะ 14,000 
3. ค่าเบี ยงเลี ยง  20 คน x 2 x 240  9,600 
4. ค่าท่ีพัก  20x600  12,000 

 
5. งบประมาณ 
     5.1 งบประมาณจากทางราชการ  จ้านวน      40,000    บาท  
     5.2 งบจากภายนอก (เงินบริจาค)      จ้านวน         -     บาท 
                   รวม      40,000     บาท 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์  
1. ผลผลิต (Outputs) 
      ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชีพ การอบรม สัมมนา
ตามเกณฑ์ กคศ. 

 
100 

2. ผลลัพธ์ (Outcomes) 
       ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะ/ประสบการณ์/มีก้าหนดแนว
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
100 

 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      ครูและบุคลากรที่เข้ารับการอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานมีประสิทธิภาพในการท้างาน มีวิธีการสอน
และวิธีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย  มีความม่ันคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครู   
 

 
           
                                                                                     ( นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 

     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
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โครงการ    เสริมสร้างขวัญและก้าลังใจในการปฏิบัติงาน        รหัสกลุ่มงาน  บค ๓-๐๒ 
กลุ่มงาน    บริหารงานบุคคล              แผนงาน  การจัดการศึกษาขั นพื นฐาน               
มฐ. ที่  2 ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
   2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาชีพ 
นโยบาย สพป.นบ.1 ที่  3. ด้านการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ชาติ 
รหัส KPI ที่  3.10, 3.11  
 ตัวชี วัด 3.10 ร้อยละของครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้ค้าปรึกษา
ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อ้านวยการเรียนรู้ 
 ตัวชี วัด 3.11 ร้อยละของบุคลากรในสังกัดที่พัฒนาตนเองผ่านระบบ Digital Technology 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน, นางพะเยาว์  เรืองอ่อน 
ระยะเวลาด าเนินการ  1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
งบประมาณ   30,000   บาท 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
          ครูเป็นบุคลากรที่มีความส้าคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ       
การพัฒนาครูและบุคลากรจึงเป็นหัวใจส้าคัญอย่างยิ่งที่จะด้าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
จ้าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเพียบพร้อมทั งความรู้และประสบการณ์ มีความ
คล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีขวัญและก้าลังใจที่ดี  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคง
และก้าวหน้าในวิชาชีพครู  อันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือคุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 
2. วัตถุประสงค ์ 

 2.1 เพ่ือสร้างขวัญและก้าลังใจให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียน  
 2.2 เพ่ือเสริมสร้างความรักความสามัคคีของหมู่คณะในองค์กรให้เป็นหนึ่งเดียว 
 

3. เป้าหมาย  
3.1 ผลผลิต (Outputs) 

         3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานและได้รับการ    
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
           3.1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาร้อยละ 100 มีความสุขในการปฏิบัติงาน และผลงาน                      
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น      
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     3.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) 
          3.2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก้าลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ได้รับการยกย่องเชิด
ชูเกียรติ   
            3.2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพ
เพ่ิมมากขึ น 
 
4. การด าเนินการและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 

ที ่ กิจกรรมและรายละเอียดงบประมาณ 
ไตรมาสที ่

ผู้รับผิดชอบ 
1 2 3 4 

1 
2 
 

 
 
 
 
 
3 
4 

ประชุมชี แจงรายละเอียดและแต่งตั งคณะท้างาน 
จัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก้าลังใจ                             
- งานเลี ยงปีใหม่ วันเกิด ส้าเร็จการศึกษา  
เยี่ยมไข้ อ่ืน ๆ 
  - ทัศนศึกษา 
  - โอนย้ายกลับภูมิล้าเนา 
  - ได้รับรางวัล 
  - รางวัลผลการปฏิบัติงานดีเยี่ยม 
นิเทศ ก้ากับ ติดตาม 
สรุปรายงานผลโครงการ 

 
 

 
 

10,000 

 
 

 
 

15,000 
 

 
 
 
 
 
 

5,000 
 
 
 

น.ส.ทิพาภรณ์ ,นางพะเยาว ์
น.ส.ทิพาภรณ์ ,นางพะเยาว ์

 
 
 
 
 
 

ผู้อ้านวยการ 
น.ส.ทิพาภรณ์ 

รวม 30,000     
 
5. งบประมาณ 
    5.1 งบประมาณจากทางราชการ  จ้านวน       - บาท  
    5.2 งบจากภายนอก (เงินบริจาค)       จ้านวน      -  บาท 
    5.3 ร้านค้าสวัสดิการ                             จ้านวน    30,000    บาท 
   รวม       30,000  บาท 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 

1. ผลผลิต (Outputs) 
    1.   ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงาน   
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ       
    2.   ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน และ
สร้างผลงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 

 
100 

 
100 
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กลุ่ม บริหารงานบุคคล                                               โรงเรียนวัดบางไกรนอก (แย้มพร้อมอุปถัมภ์) 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ เป้าประสงค์ 
2. ผลลัพธ์ (Outcomes)                                                                                     
    1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญก้าลังใจในการปฏิบัติงานได้รับ                       
           การยกย่องเชิดชูเกียรติ   
    2.   ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสุขในการปฏิบัติงาน และสร้างผลงานให้
มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ น 

 
100 

 
100 

 
 
7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ        
 ครูและบุคลากรในโรงเรียนสามารถด้าเนินการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และ  
เป้าหมายได้อย่างมีคุณภาพมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพครูอันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตคือ  
คุณภาพการศึกษาของผู้เรียน 
 
 
 

 
           
                                                                                     ( นางสาวทิพาภรณ์ มะหิน) 
              ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
 
 
 
 

     ( นางสาลินี   สุขศิริ ) 
                 ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 


