
1.โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 3 พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 3 ดา้นการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์องค์กรข้อที� � พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกัษะความรู้ควบคูคุ่ณธรรม เชี�ยวชาญในการจดัการ

เรียนรู้บนพื�นฐานของการวิจยัเพื�อพฒันาอยา่งย ั�งยนื โดยมุ่งเนน้การทาํงานเป็นทีม 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานด้าน   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ประเด็นพิจารณาที�   4 พัฒนาครูและบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลักการและเหตุผล 

เนื�องดว้ยการพฒันานักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในดา้นต่างๆนั�นตอ้งอาศยัครูที�มีความรู้ในเรื�องการจดัการ

เรียนการสอนทั�งในดา้นเนื�อหาวิชาและมีความเขา้ใจในแนวทางการพฒันานกัเรียน แนวทางในการพฒันาการศึกษาซึ�งมีการ

ปรับเปลี�ยนไปตามสภาพสังคมที�ซบัซอ้นและมีปัญหามากขึ�น ฉะนั�นการพฒันาครูให้มีความรู้ความเขา้ใจในการแกปั้ญหา

ทางสังคมและกา้วทันเทคโนโลยียคุ 4.0 และเพื�อนาํมาใชใ้นการพฒันางานการเรียนการสอน เขา้ใจในบทบาทหน้าที�ของ

ตนเอง  และโรงเรียนมีบุคลากรครบถว้นในทุกสาระวิชา และสามารถพฒันาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นที�ยอมรับของชุมชน 

จึงเป็นสิ�งสาํคญัยิ�ง 

ดงันั�นการดาํเนินโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื�อส่งเสริมให้องคก์รมีความพร้อมดา้น 

อตัรากาํลงัและมีระบบบริหารที�ดี  จะเป็นการ นาํไปสู่การพฒันา องคก์ร ใหเ้ขม้แข็ง สามารถพฒันา นกัเรียนให้เป็นผลผลิต 

ที�มีคุณภาพของสังคมในโอกาสต่อไป 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน 

1.เพื�อจดัหาครูและพฒันาครูใหมี้ความรู้กา้วทนัเทคโนโลยีและสงัคมที�เปลี�ยนแปรไป 

2.เพื�อจดัระบบการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 

3.เพื�อพฒันาครูใหเ้ป็นครูมืออาชีพมีความรู้ สามารถถ่ายทอดความรู้สู่นกัเรียนไดมี้ประสิทธิภาพ 

3.เป้าหมาย 

 3.1 ดา้นปริมาณ 

 -ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนไดรั้บการพฒันาครบทุกคน 

 - มีบุคลากรครบตามสายงาน ตามกลุ่มสาระวชิา และสามารถส่งเสริมความรู้ทีจาํเป็นไดค้รบ ร้อยละ ��� 

 3.2 ดา้นคุณภาพ 

 -ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจดัการเรียนการสอนและพฒันานกัเรียนให้ไดเ้ต็ม 

 - มีระบบการบริหารงานดา้นทรัพยากรบุคคลที�ดี 



 

�. กิจกรรมและการดําเนนิการ 

ลําดับ

ที� 

กิจกรรม ระยะเวลา

ดําเนินการ 

ผู้รับผดิชอบ 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

-วางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

        -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิงานการจดัการเรียนการสอนแบบ 

        โครงงาน 

      -กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อการ 

จดัการเรียนการสอน 

      -กิจกรรมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานกบัหน่วยงาน 

      ภายนอก 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

 

พ.ค.�� 

 

ต.ค.�� 

 

พ.ค.��-มี.ค.�� 

 

 

 

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

 

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

 

วา่ที�ร้อยตรีหญิงสิเรียม  ฟักชา้ง 

 

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  47,��� บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิงานการจดัการเรียนการ

สอนแบบโครงงาน 

 5,000  5,000  5,000 

 รวม  5,000  5,000  5,000 

2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการการใชเ้ทคโนโลยีเพื�อ

การจดัการเรียนการสอน 

 2,000  2,000  2,000 

 รวม  2,000  2,000  2,000 

3 กิจกรรมประชุม อบรม สมัมนา ศึกษาดูงานกบั

หน่วยงานภายนอก 

  

40,000 

  

 40,000 

  

  40,000 

 รวม  40,000   40,000    40,000 

 

(ถวัจ่ายทุกรายการ) 

 

 



�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของครูและบุคลากรที�ไดรั้บการพฒันาความรู้ดา้นต่างๆ 

-ร้อยละของครูที�ผา่นการประเมินประสิทธิภาพในการจดัการเรียนรู้ 

ผลลพัธ์(outcomes) 

-ครูและบุคลากรไดรั้บการพฒันาความรู้และสามารถนาํความรู้มา

พฒันานกัเรียนให้มีคุณภาพและเป็นครูมืออาชีพ 

 

-สอบถาม 

-ประเมิน 

-การสาํรวจ

อตัรากาํลงั 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบประเมินกิจกรรม 

-แบบรายงานการปฏิบตัิงาน 

-แบบสาํรวจอตัรากาํลงั 

 

7. ผลที�คาดวา่จะไดรั้บ 

 7.1ครูมีความรู้ความสามารถพฒันาการจดัการเรียนการสอนไดมี้ประสิทธิภาพมากขึ�น 

 7.2 ครูมีเทคนิคในการแกปั้ญหาเกี�ยวกบันกัเรียนและประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการทาํงานไดม้ากขึ�น 

 

 

      ลงชื�อ ..............................................ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้) 

 

       ลงชื�อ ............................................ ผูพ้ิจารณาโครงการ 

             (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                       หัวหนา้งานแผนงาน 

 

        ลงชื�อ............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ   

                    (นางพรพนา   แดงสกล)   

                                                                                        ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

        ลงชื�อ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                   (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 



2.โครงการพัฒนาระบบงานบุคลากร 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 3 พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 3 ดา้นการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์องค์กรข้อที� � พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกัษะความรู้ควบคูคุ่ณธรรม เชี�ยวชาญในการจดัการ

เรียนรู้บนพื�นฐานของการวิจยัเพื�อพฒันาอยา่งย ั�งยนื โดยมุ่งเนน้การทาํงานเป็นทีม 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานด้าน   กระบวนการบริหารและการจัดการ  

ประเด็นพิจารณาที�   ๒ มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบ  นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.หลักการและเหตุผล 

การพฒันาคือ ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงจากสภาพหนึ�งไปสู่อีกสภาพหนึ�งที�ดีกวา่เดิมอยา่งเป็นระบบ กลุ่ม

บริหารงานบุคคลมีงานสารบรรณ และงานสารสนเทศ งานอตัรากาํลงั งานทะเบียนประวตัิ/ เครื�องราชอิสริยาภรณ์ ฯ กลุ่ม

บริหารงานบุคคลจึงจดัทาํโครงการพฒันากลุ่มบริหารงานบุคคลขึ�น เพื�อให้กลุ่มบริหารงานบุคคลมีการจดัเก็บขอ้มูลและมี

การพฒันางานอยา่งเป็นระบบสะดวกต่อการคน้ควา้/ การรายงานขอ้มูลและมีความพร้อมในการรองรับการประเมินดา้น

คุณภาพและบุคคลากรทางการศึกษา 

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน 

  1) เพื�อพฒันาระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล  

  2) เพื�อจดัระบบขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบ  

                   ถกูตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

3.เป้าหมาย 

 3.1 ดา้นปริมาณ 

  - งานของกลุ่มงานบริหารบุคคลมีการพฒันางาน/ ดา้นการบริหารจดัการอยา่งเป็นระบบ ถูกตอ้งและเป็น

ปัจจุบนั 

 3.2 ดา้นคุณภาพ 

  - กลุ่มบริหารงานบุคคลมีระบบขอ้มูลสารสนเทศและมีการพฒันาระบบงาน การบริหารจดัการอยา่งเป็น

ระบบ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั สะดวกต่อการคน้ควา้และการนาํไปใช ้

 

 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับ

ที� 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-วางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

      -กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 

      -กิจกรรมสารสนเทศงานบุคคล 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล- 

 

 

 

พ.ค62. – มิ.ย.�� 

พ.ค.�� - มี.ค.�� 

 

มี.ค.�� 

 

 

 

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

 

 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  �,000 บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ค่าตอบ

แทน 

ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมปรับปรุงห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล   1,000 1,000  1,000 

 รวม   1,000 1,000  1,000 

2 กิจกรรมสารสนเทศงานบุคคล   1,000 1,000  1,000 

 รวม   1,000 1,000  1,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

- ร้อยละของการประเมินระบบงานบุคคลากรที�มีระบบ ทนัสมยั 

งานเป็นปัจจุบนั 

ผลลพัธ์(outcomes) 

-มีการจดัทาํสารสนเทศงานบุคลากรที�เป็นระบบปัจจุบนั ง่ายต่อ

การคน้หา 

-มีการจดัทาํสารสนเทศแบบฟอร์มต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบังานบุคคล 

ตรวจสอบจาก

แบบฟอร์มที�เกี�ยวขอ้ง

กบักลุ่มบริหารงาน

บุคคล และสรุป

สารสนเทศ 

- แผนปฎิบตัิการ 

- แบบฟอร์ม 

- จดัทาํขอ้มูลครูและบุคลากร 

- แบบสรุปการลาของครูและบุคลากร  

 

 



7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

  1) ระบบงานของกลุ่มบริหารงานบุคคลไดรั้บการพฒันาให้มีประสิทธิภาพ 

  2) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ ขอ้มูลของกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นระบบ ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

   

    ลงชื�อ ..............................................ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้) 

       ลงชื�อ ............................................ ผูพ้ิจารณาโครงการ 

             (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                      หัวหนา้งานแผนงาน 

        ลงชื�อ............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ   

                   (นางพรพนา   แดงสกล)   

                                                                                      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

        ลงชื�อ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                    (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                     ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                                                                                                โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.โครงการ ส่งเสริมการสร้างและใช้นวตักรรมของครู 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 1 การพฒันาคุณภาพผูเ้รียนในระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที�  2 ดา้นการพฒันาคุณภาพผูเ้รียน และส่งเสริมการจดัการศึกษาเพื�อสร้างขีด  

ความสามารถในการแข่งขนั 

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ที�  1 พฒันาคุณภาพผูเ้รียนให้มีความรู้ มีทกัษะวิชาการ ทกัษะชีวิต  

ทกัษะอาชีพ และคุณลกัษณะในศตวรรษที� 21 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานด้านที� 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (  / ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบโครงการ/กิจกรรม  นางจินดา  แขวงรถ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.หลกัการและเหตุผล 

ในปัจจุบนัโลกเขา้สู่ยคุศตวรรษที� 21  และยคุการเรียนรู้ 4.0โลกและสังคมมีความเปลี�ยนแปลงในดา้น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รูปแบบของการเรียนรู้ไดเ้ปลี�ยนแปลงไปมาก เพื�อให้การเรียนรู้เป็นไปตามยคุสมยัจึงตอ้งมีการ

พฒันาคุณภาพ ครู-บุคคลากรใหก้า้วทนักบัการเปลี�ยนแปลงของโลก พฒันาความสามารถของผูเ้รียนในดา้นเทคโนโลยี เป็น

ผูน้าํทางการใชเ้ทคโนโลย ีเพื�อพฒันานกัเรียน ใหรั้บมือกบัความเปลี�ยนแปลงที�จะเกิดขึ�น 

 กลุ่มงานวิชาการ โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคมจึงดาํเนินการจดัทาํ  โครงการ ส่งเสริมการสร้างและใช้นวัตกรรม

ของครู เพื�อใหค้รูเป็นผูที้�สามารถใชสื้�อ นวตักรรม ในการจดัการเรียนรู้ ให้ผูเ้รียนพฒันากา้วทนัความเปลี�ยนแปลง  โดยใช้

สื�อต่างๆความรู้ต่างๆที�อยูร่อบตวัถ่ายทอดไปสู่ผูเ้รียนไดอ้ยา่งเหมาะสมและกา้วทนัเทคโนโลยีอยา่งต่อเนื�อง 

�.วัตถุประสงค์ 

�.� เพื�อให้ครูและบุคลากรสามารถใชค้วามรู้ต่างๆรอบตวั สร้างนวตักรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีการ

เรียนรู้โดยการใชสื้�อเทคโนโลยี ที�ทนัสมยัอยา่งสร้างสรรค ์

�.� เพื�อให้ครูเป็นบุคคลที�กา้วทนัเทคโนโลยีและนาํไปใช ้เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

�.เป้าหมาย 

�.� เป้าหมายเชิงปริมาณ 

- ครูร้อยละ 80สามารถ สร้างนวตักรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนโดยการใชสื้�อเทคโนโลยี ที�ทนัสมยัอยา่ง

สร้างสรรค ์

�.� เป้าหมายเชิงคุณภาพ   

-นกัเรียน มีความสามารถเรียนรู้ผา่นสื�อและนวตักรรมที�ดีส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทฺธิภาพมากขึ�น 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับ

ที� 

กิจกรรม ระยะเวลาดาํเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-วางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

      -กิจกรรม 1 นวตักรรม  1 รายวิชา 

-ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล- 

 

 

พฤษภาคม  62 -มีนาคม �� 

 

 

นางจินดา  แขวงรถและครูทุก

คน 

5. งบประมาณที�ใช้ 

 แผนงบประมาณ เงินอุดหนุนรายหวั จาํนวน 2,000.-  - บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 
 

รวม ตอบแทน ใช้สอย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรม 1 นวตักรรม 1 ห้องเรียน 

-ค่าวสัดุในการจดักิจกรรม 

- -  

1,000. 

 

1,000. 

-  

1,000 

 รวม - -  1,000.  1,000 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของครูและบุคคลากรที�พฒันานวตักรรมการเรียนรู้เพื�อการเรียนรู้ของ

นกัเรียน 

ผลลพัธ์(outcomes) 

นกัเรียนที�ไดรั้บการพฒันาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มีผลสัมฤทธิ� ทางการเรียนดีขึ�น

ร้อยละ �� 

 

-สอบถาม 

-สังเกต 

-ตอบแบบ

ประเมิน 

 

-แบบสอบถาม 

-แบบสงัเกต 

-แบบประเมิน 

 

 

 

 



�. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.� ครูและบุคลากรสามารถใชค้วามรู้ต่างๆรอบตวั สร้างนวตักรรมการเรียนรู้เพื�อพฒันาผูเ้รียนให้มีการเรียนรู้โดย

การใชสื้�อเทคโนโลยี ที�ทนัสมยัอยา่งสร้างสรรค ์

7.� ครูเป็นบุคคลที�กา้วทนัเทคโนโลยีและนาํไปใช ้เพื�อพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

       

ลงชื�อ                                         ผูเ้สนอโครงการ 

                   (นางจินดา  แขวงรถ) 

ลงชื�อ                                           ผูพ้ิจารณาโครงการ 

         (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

   หัวหนา้งานแผนงาน 

ลงชื�อ                                           ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

         (นางพรพนา  แดงสกล) 

      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

             ลงชื�อ                                           ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                        (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

        โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.โครงการ  สร้างขวัญและกําลังใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา   

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 3 พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 3 ดา้นการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์องค์กรข้อที� � พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกัษะความรู้ควบคูคุ่ณธรรม เชี�ยวชาญในการจดัการ

เรียนรู้บนพื�นฐานของการวิจยัเพื�อพฒันาอยา่งย ั�งยนื โดยมุ่งเนน้การทาํงานเป็นทีม 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 

ประเด็นพิจารณาที�   2 มีระบบบริหารจัดการคณุภาพของสถานศึกษา 

ผู้รับผดิชอบ  นางขวญัเมือง  พิกุลเงิน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลักการและเหตุผล 

 ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด้านของการศึกษา 

เพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพฒันาคณุภาพผู้เรียน การบริหารงานโดย

การจัดการให้ร่วมกนัทํางานเป็นทมีและด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกําลังใจมอีิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

เป็นอย่างมาก เพราะเป็นสภาพจติใจและพฤตกิรรมของบุคคลที�แสดงให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที�มีต่อการปฏบิัติงาน 

บุคลากรที�มีความรู้ความสามารถสูงหากขวัญและกําลังใจไม่ดีการปฏิบัตงิานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที�ควร ในทาง

ตรงกันข้ามบุคลากรที�มีความรู้ความสามารถไม่โดดเด่นแต่มขีวัญและกําลงัใจดี การปฏิบัตงิานอาจจะมีประสิทธิภาพ

มากกว่า ดังนั�นการจดัสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรจึงเป็นส่วนหนึ�งในกระบวนการเสริมสร้างขวญัและกําลังใจ 

 โรงเรียนหงษ์เจริญวิทยาคม มีความตระหนักและเหน็ความสําคัญในการสร้างขวัญและกําลังใจบุคลากรเป็นอย่างด ี

จึงได้จัดคําโครงการนี�ขึ �น 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ/งาน 

1. เพื�อเป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2. เพื�อเป็นแรงจูงใจใหบุ้คลากรปฏิบตัิงานอยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

3. เพื�อใหบุ้คลากรปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที�ดี มีความภาคภูมิใจ 

3. เป้าหมาย 

 3.1 ดา้นปริมาณ 

      - ครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนหงส์เจริญวทิยาคมร้อยละ 90 ไดรั้บการส่งเสริมดา้นขวญัและกาํลงัใจ 

 3.2 ดา้นคุณภาพ 

     - บุคลากรมีขวญัและกาํลงัใจในกรทาํงานดีขึ�นปฏิบตัิงานบรรลวุตัถุประสงคอ์ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 

 



�. กิจกรรมและการดําเนินการ 

ลําดับ

ที� 
กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผดิชอบ 

 

1 

2 

 

 

 

3 

4 

ดาํเนินกิจกรรมโดย 

-วางแผนดาํเนินการ 

-ดาํเนินกิจกรรม 

      -กิจกรรมจดัสวสัดิการประกนัสังคม 

      -กิจกรรมครูดีศรีหงษเ์จริญ 

     -กิจกรรมเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจกบับุคลากร 

 -ตรวจสอบประเมินผล 

-สรุปรายงานผล 

 

 

 

 

พ.ค.�� - มี.ค.�� 

 

 

 

 

นางสาววริษฐา  กมลเนตร  

นางสาวศิริเพญ็  ดวงแกว้ 

นางขวญัเมือง  พิกลุเงิน 

5. งบประมาณที�ใช้  แผนงบประมาณ  เงินอุดหนุนรายหัว  จาํนวน  ��,000 บาท 

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมจดัสวสัดิการประกนัสังคม 

-ค่าใชส้อยสมทบประกนัสังคม 

  

13,000 

  

13,000 

  

13,000 

2 กิจกรรมครูดีศรีหงษเ์จริญ       

3 กิจกรรมเพื�อเป็นขวญัและกาํลงัใจกบับุคลากร 

 -ค่าใชส้อยในการดาํเนินกิจกรรม 

     

23,600 

 

23,600 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของการประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร 

 ผลลพัธ์(outcomes) 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวญัและกาํลงัใจ 

-ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจใหป้ฏิบตัิงานอยา่งมี

ความสุขและมีประสิทธิภาพ 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที�ดี มีความ

ภูมิใจเต็มตามศกัยภาพ 

 

สอบถาม 

ประเมิน 

 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินกิจกรรม 

แบบรายงานการปฏิบตัิงาน 



7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

 �.� ครูและบุคลากรของโรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคมทุกคนมีขวญัและกาํลงัใจ 

 �.� ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจใหป้ฏิบตัิงานอยา่งมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 

  �.� ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตัิตนเป็นแบบอยา่งที�ดี มีความภาคภูมิใจเต็มตามศกัยภาพ 

 

      ลงชื�อ ..............................................ผูเ้สนอโครงการ 

          (นางขวญัเมือง  พิกลุเงิน) 

 

       ลงชื�อ ............................................ ผูพ้ิจารณาโครงการ 

             (นางณัฐชา  วงศ์เพชร) 

                                       หัวหนา้งานแผนงาน 

 

        ลงชื�อ............................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ   

                    (นางพรพนา   แดงสกล)   

                                                                                       ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 

        ลงชื�อ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                     (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     โรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

 

 

 

 

 

 

 



5.โครงการ นิเทศภายใน 

สนองนโยบายของ สพฐ.ขอ้ที� 3 พฒันาผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

สนองกลยุทธ์ของ สพม.11 ที� 3 ดา้นการส่งเสริม พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

สนองกลยุทธ์องค์กรข้อที� � พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทกัษะความรู้ควบคูคุ่ณธรรม เชี�ยวชาญในการจดัการ

เรียนรู้บนพื�นฐานของการวิจยัเพื�อพฒันาอยา่งย ั�งยนื โดยมุ่งเนน้การทาํงานเป็นทีม 

สอดคล้องกบัมาตรฐานการศึกษาขั�นพื�นฐาน มาตรฐานที�  3 ดา้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ประเด็นพิจารณาที่ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูและใหขอมลูสะทอนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรงุการจัดการเรียนรู 

ลักษณะโครงการ  (   ) โครงการต่อเนื�อง  (   ) โครงการใหม ่

ผู้รับผดิชอบ    นางกนันิกา  มีอารีย ์  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

1.  หลักการและเหตุผล 

 ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหส้อดคลอ้งกบัพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข

เพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2553  มาตรา 22 การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัวา่ผูเ้รียนทุกคนมี

ความสามารถเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือวา่ผูเ้รียนมีความสาํคญัที�สุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้

ผูเ้รียนสามารถพฒันา และมาตรา 23 การจดัการศึกษา ทั�งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อธัยาศยั ตอ้งเนน้ความสาํคญัทั�งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสม  สถานศึกษาตอ้งมี

การนิเทศติดตามผลการจดักิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

ภารกิจหลกัของโรงเรียน คือ การจดักระบวนการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศกัยภาพ เป็นการ

เรียนรู้ตามความตอ้งการ ตามความสนใจของผูเ้รียนและเรียนรู้อยา่งมีความสุข กระบวนการเรียนการสอนตอ้งยึดผูเ้รียนเป็น

ศูนยก์ลาง โดยครูตอ้งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนใหม่ ซึ�งการดาํเนินการดงักล่าวจะสาํเร็จตามเป้าหมายที�วางไว้

นั�น โรงเรียนต้องมีกระบวนการนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื�องและเป็นระบบ สามารถให้คาํแนะนํา คาํปรึกษาหารือและ

ช่วยเหลือครูในการแก้ปัญหาการเรียนการสอน ตลอดจนส่งเสริมให้ครูได้ช่วยเหลือซึ� งกันและกัน มีการแลกเปลี�ยน

ประสบการณ์และวางแผนการสอนร่วมกนัจนสามารถจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเนื�อง 

เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเองสร้างองคค์วามรู้และเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื�อส่งเสริมใหค้รูพฒันาการเรียนการสอนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เต็มตามศกัยภาพ 

2. ครูจดัการสอนที�ยึดผูเ้รียนเป็นสาํคญัและประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 

3. เพื�อส่งเสริมใหค้รูพฒันาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื�อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

4. เพื�อช่วยเหลือครูแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอน 

5. เพื�อพฒันาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนใหเ้ขา้สู่มาตรฐานตามที�กาํหนด  



 

3. เป้าหมาย 

 เชิงปริมาณ 

 - นิเทศติดตามในดา้นการจดัการเรียนการสอนของครู จาํนวน  21 คน 

 เชิงคุณภาพ 

 - ครูผูส้อน 21 คน ไดรั้บการพฒันาและจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  

4. กิจกรรมและขั�นตอนการดําเนนิการ 

การดาํเนินงาน/กิจกรรม ระยะเวลา ผูรั้บผิดชอบ 

 1 

2 

 

 

 

3 

4 

ประชุมวางแผนจดัทาํโครงการ 

เสนอโครงการเพื�อขออนุมตั ิ

แต่งตั�งคณะกรรมการดาํเนินงาน  

ดาํเนินกิจกรรมการนิเทศภายใน  

- ตรวจเยี�ยมชั�นเรียน 

- นิเทศการสอน 

ประเมินผล 

เม.ย. 62 

เม.ย. 62  

พ.ค. 62 

 

มิ.ย. 62 – ก.พ. 63 

มิ.ย. 62 – ก.พ. 63 

ต.ค. 62 / มี.ค. 63 

นางกนันิกา  มีอารีย ์

นางกนันิกา  มีอารีย ์

ฝ่ายบริหารงาน 

 

ฝ่ายบริหาร/ผูที้�ไดรั้บมอบหมาย 

ฝ่ายบริหาร/ผูที้�ไดรั้บมอบหมาย 

นางกนันิกา  มีอารีย ์

รายละเอียดงบประมาณ 

 

ที� 

 

กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม ตอบแทน ใชส้อย วสัดุ รวม 

1 กิจกรรมตรวจเยี�ยมชั�นเรียน 

-ค่าวสัดุ 

  

 

 

500 

 

500 

  

500 

2 กิจกรรมนิเทศการสอน 

-ค่าวสัดุ 

   

500 

 

500 

  

500 

ถวัจ่ายทุกรายการ 

�. ผลการประเมินผล 

ตวัชี�วดัความสาํเร็จ วิธีการประเมิน เครื�องมือที�ใช ้

ผลผลิต (outputs) 

-ร้อยละของการประเมินผลการนิเทศครูและบุคลากร 

 ผลลพัธ์(outcomes) 

- ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง

มีคุณภาพ 

 

สอบถาม 

ประเมิน 

 

แบบสอบถาม 

แบบประเมินกิจกรรม 

แบบรายงานการปฏิบตัิงาน 



 

7. ผลที�คาดว่าจะได้รับ 

7.1. ครูพฒันาการเรียนการสอนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้เต็มตามศกัยภาพ 

7.2 ครูจดัการสอนที�ยดึผูเ้รียนเป็นสาํคญัและประเมินผลโดยใชแ้ฟ้มสะสมงาน 

7.3 ครูพฒันาและปรับปรุงบรรยากาศให้เอื�อต่อการเรียนรู้ของนกัเรียน 

7.4 ช่วยเหลือครูแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนไดม้ากขึ�น 

7.5 คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเขา้สู่มาตรฐานตามที�กาํหนด  

     ลงชื�อ...............................................ผูเ้สนอโครงการ 

                   ( นางกนันิกา  มีอารีย ์) 

        ครูโรงเรียนหงษเ์จริญวทิยาคม 

ลงชื�อ.................................................ผูเ้ห็นชอบโครงการ 

                 ( นางณัฐชา  วงศ์เพชร ) 

     หัวหนา้งานแผนงานและนโยบาย 

ลงชื�อ................................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                ( นางพรพนา  แดงสกล ) 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 

 ลงชื�อ............................................ผูอ้นุมตัิโครงการ 

                           (นายอนุกูล  พลวชัรินทร์) 

                                                                                            ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

                                                                                                          โรงเรียนหงษเ์จริญวิทยาคม 
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