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ชื่อโครงการ       พัฒนาบุคลากร 
ลักษณะโครงการ      ต่อเนื่อง     ใหม่      พิเศษ 
กลยุทธ์    ข้อ 2 พัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ  
     ข้อ 4 บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ   
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐาน 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   มาตรฐาน 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
กลุ่ม/งานที่รับผิดชอบ   กลุ่มบริหารงานบุคคล/งานบุคลากร    
ผู้รับผิดชอบโครงการ     นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม 
ระยะเวลาดำเนินการ       ตลอดปีการศึกษา 2562 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545   ตาม
หมวด 7  ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความพร้อมและเข้มแข็งในการ
เตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  
ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ  เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  
เพ่ือให้โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวังของ
การจัดการศึกษาแห่งชาติ  
 การสร้างขวัญ กำลังใจการเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในโรงเรียน เป็นสิ่งที่
จะต้องกระทำอยู่เสมอ การอบรมสัมมนาจากแหล่งวิทยาการต่างๆ แล้ว เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์และคุณธรรม จริยธรรมของครูนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งนอกจากนี้การศึกษาดูงานก็เป็น
อีกวิธีหนึ่งที่จะส่งเสริม ความรู้ ประสบการณ์และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ  ให้กับบุคลากรในโรงเรียน 
ดังนั้นโรงเรียนจึงควรจะจัดให้บุคลการ ได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่อย่างน้อยปีการศึกษาละ 1 
ครั้ง 
 ดังนั้นงานบุคลากร กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ  จึง
จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากร 
2. วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือให้ผู้บริหารเข้าประชุมตามที่ สพฐ. หรือ สพม.7 กำหนด 
 2.  เพ่ือให้ผู้บริหารรับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 
 3.  เพ่ือให้ครูมีความมุ่งม่ันและอุทิศตนในการสอนและพัฒนา นักเรียน 
 4.  เพ่ือให้ครูแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ๆ เป็นประจำ รับฟังความคิดเห็น ใจกว้าง
และยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 5.  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับครูและบุคลากรสนับสนุน 
 6.  เพื่อเปิดโอกาสให้กับครู ได้แลกเปลี่ยนแนวความคิดท่ีจะพัฒนาการเรียนการสอน และ
ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม 
 7.  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับครูและบุคลากรสนับสนุน 
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3. เป้าหมาย 
 เป้าหมายเชิงปริมาณ  

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  55  คน 
 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
 1.  ครูมีความรู้ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ  หมั่นพัฒนาตนเอง 

2.  ผู้บริหารรับทราบนโยบายและแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 
3.  บุคลากร มีประสบการณ์ตรง มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีแนวความคิดที่จะพัฒนางาน 

4. ขั้นตอน/วิธีดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรมที่ปฏิบัต ิ

ภาคเรียนที1่  
(เม.ย.62–ก.ย.62) 

ภาคเรียนที่ 2  
(ต.ค.62–มี.ค.63) 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

1 ส่งผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรสนับสนุนเข้า
รับการอบรมตามท่ี 
สพฐ.  สพม.7 และ
หน่วยงานภายนอก  
จัดอบรม 

ตลอดปี
การศึกษา 

15,000 
(อุดหนุน) 

 15,000 
(อุดหนุน) 

น.ส. 
จีรประภา  
แจ้งเอ่ียม 

2 ศึกษาดูงาน  
(เสริมสร้างกำลังใจ) 

สัปดาห์ที่ 3 
ก.ย. 62 

42,340 
(อุดหนุน) 

  น.ส. 
จีรประภา 
แจ้งเอ่ียม 

3 จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สัปดาห์ที่ 3 
 พ.ค. 62 

1,500 
(อุดหนุน) 

สัปดาห์ที่ 3 
 พ.ย. 62 

1,500 
(อุดหนุน) 

น.ส. 
จีรประภา 
แจ้งเอ่ียม 

รวมเงิน 58,840  16,500 75,340 
 
5. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง    

กลุ่มบริหารงานบุคคล / สพฐ. / สพม. 7 / หน่วยงานที่จัดอบรม 
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6. การติดตามประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล 

1.ร้อยละ 100 ของคณะครูและบุคลากรได้รับ 
บริการอย่างทั่วถึง และครอบคลุม 
2. คณะครูและบุคลากรสนับสนุน 
พึงพอใจผลการบริหารงาน ระดับดีข้ึนไป 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
3.ครูมีความพึงพอใจในการใช้บริการ ระดับดีขึ้นไป 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

- การสังเกต  
- สอบถาม 
- ตรวจผลงาน 

 

- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- สภาพจริง 
- เอกสารหลักฐาน 
- ภาพถ่าย 

 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
1. มีครูสอนตรงตามกลุ่มสาระ  ครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุม อบรม และ

ศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาตนเอง นำผลที่ได้จากการพัฒนามาปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนของนักเรียนให้สูงขึ้น 
 2. ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้ารับการประชุมอบรม เพ่ือรับทราบนโยบาย และแนวทางในการ
บริหารสถานศึกษาและแก้ปัญหาร่วมกันกับบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ครูได้รับประสบการณ์ตรง มีโอกาสได้แลกเปลี่ยน ความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ส่งเสริม
การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รู้รักสามัคคี นำความรู้และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมา
พัฒนางาน 
8. สถานที่ดำเนินการ   

1.  โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ   
2.  สถานที่สพฐ.  สพม.7  กำหนด 
3.  สถานที่หน่วยงานที่จัดอบรมกำหนด 

               
 
 

    ผู้เสนอโครงการ                  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

 .....................................................                  .................................................. 
  ( นางสาวจีรประภา  แจ้งเอี่ยม )                                        (นางณิชกุล  วงศ์สุวรรณ) 
        หัวหน้างานบุคลากร              ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

                   ผู้อนุมัติโครงการ 
 

  ................................................. 
                                             ( นางสาวสุกัญญา  เพาะบุญ ) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 


