
โครงการ   พัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
สนองนโยบาย       สพป.บร 3  / โรงเรียน /มาตรฐานการศึกษา 
       1. กลยุทธ์ สพป.บร.3  ที่ 4 
        2. ยุทธศาสตร์โรงเรียน  ที่ 1 
                 3. มาตรฐานการศึกษา มาตรฐานที่ 7 
 แผนงาน   จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเน่ือง 
หน่วยงานทีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบริหารงานบุคคลโรงเรียนบ้านหนองมดแดง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  นายวิสิต   สุธรรม    นางสาวชยณัฐ   ศรีลาโพธิ์ 
ระยะเวลาด าเนินการ  ปีการศึกษา  2564 

.................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับประชากรในวัยเรียน  ให้เข้ากับ
การศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึง  เท่าเทียมและเสมอภาคตามศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  ดังนั้นบุคลากรใน
สถานศึกษานับว่าเป็นกลจักรส าคัญยิ่งจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมและได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ  
คุณธรรม  จริยธรรม  จิตใจ  อารมณ์  และสังคม  ตลอดจนสถานศึกษามีบุคลากรเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
โรงเรียนจึงได้จัดท าโครงการนี้ 

2.  วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพและพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 2. ส่งเสริมบุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการด้านต่างๆตรงตามความรู้ความสามารถ 
 3. เพื่อให้บุคลากรได้รับประสบการณ์ที่หลากหลาย น าความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนางานของตนและ
ส่วนรวม 
 4.  เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

3.  เป้าหมาย 
 1. บุคลากรทุกคนในโรงเรียน 
 2. บุคลากรร้อยละ  100  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ 
 3.  ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนสาขาที่ขาดแคลน  

 



๔.  ผลผลิต และตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ผลผลิต ตัวชี้วัดความส าเร็จ (ปริมาณ / คุณภาพ) 

กิจกรรมที่  1  การพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการครูตามกลุ่มสาระการเรียนรู้   

ด้านปริมาณ  บุคลากรทั้งโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ  บุคลากรเข้าอบรม 100 % 

กิจกรรมที่  2  ทัศนศึกษานอกสถานที่  อย่างน้อย                              
ปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 

ด้านปริมาณ  บุคลากรทั้งโรงเรียน 
ด้านคุณภาพ  บุคลากรทัศนศึกษาดูงาน  100 % 

กิจกรรมที่  2  สนับสนุนบุคลากรร่วมประกวดทักษะ
ความเป็นเลิศตามสาระการเรียนรู้  และความสามารถ
พิเศษ 

ด้านปริมาณ  บุคลากรทั้งโรงเรียน 
ด้านปริมาณ  บุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรม  
100 % 

กิจกรรมที่ 3  จัดจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน                  
ในสาขาที่ขาดแคลนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

ด้านปริมาณ  ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนจ านวน                      
3  อัตรา   
ด้านคุณภาพ  สรรหาครูอัตราจ้างชั่วคราวราย
เดือน จ านวน 3  อัตรา สาขาที่ขาดแคลน คือ  
ภาษาไทย 2  อัตรา  วิทยาศาสตร์  1  อัตรา  

 
5. กิจกรรมและระยะเวลา 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้ปฏิบัต ิ
1.  จัดจ้างครูอัตราจ้างรายเดือน 
2.  ครูเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง 
3. ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
4. น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

ปีการศึกษา  2564 ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 
ครูทุกคน 

 
6.งบประมาณด าเนินการ     

รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1.ค่าเบี้ยเลี้ยง  พาหนะ ค่าชดเชยน้ ามันเชื้อเพลิง และ                      
ค่าทัศนศึกษาดูงาน 
2.  ค่าจ้างครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน 

10,000  

 
 



7. การวัดประเมินผล 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการวัดผล/ประเมินผล เคร่ืองมือวัด 

ผลผลิต 

 1. การเข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2. รูปแบบวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศที่น ามาใช้พัฒนาโรงเรียน 

 
- สังเกต 
- สอบถาม 
- ประชุม ปรึกษาหารือ 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสอบถาม 
- แบบบันทึกการประชุม 

ผลลัพธ์ 

1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและก าลังใจเพิ่มขึ้น 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียน             
การสอนมีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

 
- สังเกต 
- สัมภาษณ์ 
- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 
- แบบสังเกต 
- แบบสัมภาษณ์ 
- แบบทดสอบต่าง ๆ 

8.  กิจกรรมชี้วัดความส าเร็จ  ระยะเวลา   งบประมาณ 
กิจกรรมหลัก จ านวน 

/ หน่วย 
งบประมาณ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมที่  1  การอบรมเชิงปฏิบัติการครูตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้  และศึกษาดูงานปีการศึกษาละ  1 ครั้ง 

18  คน  
 

10,000 

 
 
ปีการศึกษา  

2564 
 

 
 
 

คณะครู 
 

กิจกรรมที่  2  สนับสนุนบุคลากรส่งเด็กเข้าร่วม
ประกวดทักษะความเป็นเลิศตามสาระการเรียนรู้  และ
ความสามารถพิเศษ 

18  คน 

6.  งบประมาณ (งบด าเนินงาน)  จ านวน    10,000 บาท 
 -  งบประมาณคงเหลือปี  2563  จ านวน  - บาท 
 -  งบประมาณปี  2564   จ านวน      10,000 บาท 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. บุคลากรทุกคนมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
 2. บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะกระบวนการด้านต่างๆตามความรู้  ความสามารถ 
 3. บุคลากรน าความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนางานของตนและส่วนรวม 
ลงชื่อ  ....................................... ผู้เสนอโครงการ              ลงชื่อ..............................  ผู้เห็นชอบ / อนุมัติโครงการ 
         (นางสาวชยณัฐ  ศรีลาโพธิ์)             (นายวิสิต   สุธรรม) 
             ต าแหน่งครู  ค.ศ.1     ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 


