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โครงการ พัฒนาบุคลากร 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 

สนองกลยุทธ์ สพม.นศ กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที ่2 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัด

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4 พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง

วิชาชีพ 
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้มี

ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางข้องทิพย์  มีแก้ว และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 93,000.บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 เน้นให้ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ  และเน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในส่วน
ข้อเสนอแนะให้สถานศึกษาได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรโดยการส่งครูเข้าร่วมประชุม  อบรม  สัมมนา  
หรือวิธีการอ่ืนๆ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน  และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  
  กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 
2.วัตถุประสงค์ 
      1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
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3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วนที่สอดคล้องกับ
กิจกรรมของโครงการ)     
    1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน 
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  60   ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ  
      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย ความ
สวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
  2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้น าความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน  ประชุม อบรมหรือ สัมมนา  
มาพัฒนางานในหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  
  3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เพ่ิมข้ึน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

     1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
     2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
     3. เสนอเพ่ืออนุมัติโครงการ 

 
23  มี.ค. 2565 

1 เม.ย. – 7n เม.ย. 65 
5 พ.ค.  2565 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
ด าเนินการปฏิบัติตามแผนของแต่ละกิจกรรมใน
โครงการ 

 
พ.ค.2565- เม.ย.2566 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
ประเมินผลการด าเนินงานตามโครงการ 

ทุกเดือน นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงพัฒนา 

30 เม.ย.2566 นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 
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6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
- กิจกรรมการไปราชการ 50,000 - - 50,000 
- กิจกรรมการศึกษาดูงานเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

30,000 - - 30,000 

- กิจกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครู 3,000 - - 3,000 
- กิจกรรมการสร้างขวัญก าลังใจ 10,000 - - 10,000 

รวม 93,000 - - 93,000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าเบีย้เลี้ยงเดินทางไปราชการ - - 50,000 
2 ค่าของขวัญ 20 คน 500 10,000 
3 ค่าพาหนะเหมาจ่าย - - 30,000 
4  ค่าเกียรติบัตร 30  ใบ 100 3,000 

รวม 93,000 

8. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1. การไปราชการ 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาตนเอง 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน 

1. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
พัฒนาตนเอง 
 2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษามี
ความสามารถในการจัดการ
เรียนการสอน 

1. แบบส ารวจความพึง
พอใจ 
2. แบบประเมินการ
สอน 
 

2. การศึกษาดูงาน 
1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาดูงาน 

1. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้
ศึกษาดูงาน 

แบบรายงานการไป
ศึกษาดูงาน 
 



203 

 

2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้
น าความรู้จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนาตนเอง 

2. ร้อยละ 100 ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้น า
ความรู้จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนาการเรียนการสอนและ
ตนเอง 

3. การยกย่องเชิดชูเกียรติครู 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 

ร้อยละ  60  ของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติ 

แบบประเมิน 
 

4. การสร้างขวัญก าลังใจ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ 

ร้อยละ  60 ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

แบบส ารวจ/
แบบสอบถาม 

 

 
9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 9.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพเพ่ิมขึ้น 
 9.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมข้ึน 
 9.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
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โครงการ การพัฒนาการบริหารงานบุคคล 

ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่      โครงการต่อเนื่อง 

กลุ่มงาน บริหารงานบุคคล 

สนองมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน        

 มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารการจัดการ 
 มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

สนองกลยุทธ์ สพม.12 กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมพัฒนาครูและบุลากรทาง
การศึกษา 

สนองกลยุทธ์โรงเรียน                        ข้อที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพใน
การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

สอดคล้องกับมาตรฐาน / ตัวชี้วัด การประกันคุณภาพภายใน 
 ข้อที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 ตัวชี้วัดที่ 2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความ

เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
  
สนองพันธกิจโรงเรียน                        ข้อที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ

ให้มีความรู้ความสามารถและพัฒนาตนสู่ครูมืออาชีพ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ                                       นางข้องทิพย์  มีแก้ว และคณะ 
งบประมาณ ทั้งสิ้น 7,000.บาท 

 
1.หลักการและเหตุผล 
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพที่ดีต้องอาศัยความร่วมมือของบุคลากรทกคนในองค์กร  การจั ดท า
ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรจะต้องเป็นปัจจุบันและทันสมัยอยู่เสมอ  ระบบบริหารงานบุคลที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมดต้องด าเนินการอย่างรวดเร็วเพ่ือรองรับความต้องการของบุคลากรและหน่วยงานต้นสังกัด  ตลอดจนถึง
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อบุคลากรแต่ละคน
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าที่และความสามารถแล้ว ทุกคนต้องรายงานการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (PSAR) 
  จากเหตุผลดังกล่าวกลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการการพัฒนาการบริหารงานบุคคล เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคลให้เป็นระบบและการบริหารจัดการได้มาตรฐาน 
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2.วัตถุประสงค์ 
      ผลผลิต (ผลที่เกิดขึ้นทันที ผลโดยตรงจากการด าเนินโครงการกิจกรรมเสร็จสิ้น) 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบัน   

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
       ผลลัพธ ์(ผลระยะยาวซึ่งเกิดเป็นผลของจุดหมายปลายทาง) 
  1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทะเบียนประวัติครบทุกคน 

2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รายงานผลการปฏิบัติงานและการประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล  
3.  เป้าหมาย 
     3.1  เชิงปริมาณ (ระบุจ านวนบุคคล หรือ จ านวนชิ้นงาน ความถี่ ร้อยละ หรืออัตราส่วน         ที่
สอดคล้องกับกิจกรรมของโครงการ)     

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  มีทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบัน 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ  80  ได้รายงานการปฏิบัติงานและผล 

การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (PSAR) 
         3. เพ่ือให้การด าเนินงานธุรการเป็นไปอย่างมีระบบ โดยยึดความถูกต้อง รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ 
           4.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการด าเนินงานธุรการให้มีคุณภาพ มาตรฐานสากล 
 
      3.2  เชิงคุณภาพ (เช่น ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ความเห็น ความสามารถ ความสะอาด เรียบร้อย ความ
สวยงาม ความคงทนถาวร ความสมบูรณ์ ความยั่งยืน เป็นต้น) 

1. การบริหารงานบุคคลเป็นระบบและสะดวกรวดเร็ว 
2. ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรทุกคนเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
3. บุคลากรได้ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น 
4. ระบบงานสารบรรณถูกต้องและเป็นหมวดหมู่อยู่ในระดับน่าพอใจ 

4. ตัวบ่งช้ีความส าเร็จตามเป้าหมาย (ข้อมูลอ้างอิง / ชิ้นงาน / ผลส าเร็จจากข้อ 3) 
1.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าข้อมูลประวัติของตนเองไปใช้ในการรายงานตามความ

ต้องการ 
2.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

5. วิธีด าเนินการ 
ที ่ ขั้นตอนการด าเนินงาน ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมการ (Plan) 

1. ประชุมวางแผนโครงการ/กิจกรรม 
2. เขียนโครงการ / กิจกรรม 
3. เสนอเพื่ออนุมัติโครงการ 

 
23 มี.ค. 2565 

1 เม.ย. – 7 เม.ย. 64 
5   พ.ค. 2565 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 
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2 ขั้นด าเนินการ (Do) 
-  จัดท ารายงานการปฏิบัติงานและผล 
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล (PSAR) 
ภาคเรียนละ  1 ครั้ง 

 
ก.ค.2565- เม.ย.2566 

นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

3 ขั้นตรวจสอบ  ประเมินผล (Check) 
-  ประเมินผลการด าเนินงาน สรุปและรายงานผล 

ทุกเดือน นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

4 ขั้นแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง (Action) 
รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุง
พัฒนา 

30 เม.ย.2566 นางข้องทิพย์  มีแก้ว 
และคณะ 

 
 

 

 

6. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินอ่ืนๆ รวม 

อุดหนุน เรียนฟรี 
- กิจกรรมการจัดท าทะเบียน
ประวัติ 

3,000 - - 3,000 

-กิจกรรมเก็บงานสารบัญ 4,000   4,000 
- กิจกรรมการรายงานการ
ปฏิบัติงานและผลการประเมิน
ตนเองเป็นรายบุคคล (PSAR) 

- - - - 

รวม 7,000 - - 7.000 
 

7. รายละเอียดของวัสดุ อุปกรณ์ 
 

ที ่ รายการ จ านวนหน่วย ราคา/หน่วย งบประมาณ 
1 ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ

จัดท าทะเบียนประวัติ 
30 100 3,000 

2. ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการ
จัดเก็บ  เอกสารแต่ละหมวดหมู่ 

40 100 4000 

รวม 7,000 
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8. การติดตามและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ดรรชนีชี้วัดความส าเร็จ วิธีวัดผล ประเมินผล 
1 การจัดท าทะเบียนประวัต 

     ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มีทะเบียนประวัติเป็นปัจจุบัน 

     ร้อยละ 100 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษามีทะเบียนประวัติ
เป็นปัจจุบัน 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

2 การจัดเก็บงานสารบัญมีระเบียบมี
วัสดุ ครุภัณฑ์เหมาะสมเพียงพอกับ
การบริหารจัดการ มีคุณภาพ 
 

ร้อยละ 100 ของงานธุร 
ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานธุรการได้ถูกต้อง 

แบบส ารวจความพึงพอใจ 
 

3 การรายงานการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
(PSAR) 
     ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รายงานการปฏิบัติงานและผล
การประเมินตนเองเป็นรายบุคคล 
(PSAR) 

     ร้อยละ 80 ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รายงานการ
ปฏิบัติงานและผลการ
ประเมินตนเองเป็น
รายบุคคล (PSAR) 

แบบบันทึกการส่งรายงาน 

 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   9.1  ระบบบริหารงานบุคคลมีความสะดวกรวดเร็วและลดเวลาการปฏิบัติงานมากข้ึน 
   9.2  ข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรทุกคนเป็นปัจจุบันและทันสมัย 
   9.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
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ลงชื่อ        ผู้เสนอโครงการ/กิจกรรม 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 

ลงชื่อ        รองผู้อ านวยกลุ่มบริหารงานบุคคล 
            (นางข้องทิพย์  มีแก้ว) 
 
    ลงชื่อ        หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ 
          (นางจินตนา  เพ็ชรคล้าย) 
 
    ลงชื่อ        ผู้เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรม 
            (นายสมศักดิ์  คงแป้น) 
     ผู้อ านวยการโรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 


