
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการในฝ่ายบริหารงานงบประมาณ  งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
2563 

ผู้รับผิดชอบ หมาย
เหตุ 

1 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

67,180  นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ  

2 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 5,000 นางนวลจันทร์ จันดาบุตร  

3 โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรนอก
สถานศึกษา 

61,181    นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม  

4 บ ารุงขวัญและก าลังใจ 
 

1,000 นางสาวพรพิมล สุทธิธรรม  

 รวม 134,361   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในโรงเรียนตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

สนองกลยุทธ์            เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จในการเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสร้างคนสู่การมีงานท า 
                               เนน้ย  าการมีส่วนร่วม 
สอดคล้อง  มาตรฐานและตัวบ่งชี การประกันคุณภาพภายใน ดังนี  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แผนงาน   :  บริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โรงเรียนบ้านปราสาท 
ลักษณะโครงการ : :  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ  
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  กรกฎาคม  2563 – 30  เมษายน  2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 
ด้วยโรงเรียนบ้านปราสาท เสริมสร้างวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้บุคลากร

นักเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะการด ารงชีวิตที่มีคุณภาพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันจะ
เป็นผลให้เกิดความมั่นคง ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ศาสนา และวัฒนธรรม ฯลฯ ของบุคลากร 
นักเรียน ชุมชน สังคม ประเทศชาติและสังคมโลก ซึ่งสถานศึกษาเป็นองค์กรที่มีบทบาทส าคัญในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างวิถีชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียนทุกคนทั งในและ
นอกห้องเรียน อีกทั งยังเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา บุคลากร นักเรียน เป็นแบบอย่างด้าน
คุณธรรม จริยธรรม  

การบริหารและการจัดการศึกษาเป็นกลไกลส าคัญของการปฏิรูปการศึกษาในอันที่จะท าให้การปฏิรูป
การศึกษาขับเคลื่อนไปได้ทั งระบบ โดยที่โรงเรียนบ้านปราสาทมีการบริหารงานเป็น  4 กลุ่ม คือ กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป   ซึ่งมีการบริหารงานโดย
ค านึงถึงหลักในการกระจายอ านาจ และจัดสรรอ านาจหน้าที่ในแต่ละกลุ่ม เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การบริหารในการบริการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School - Based Management) 
ซึ่งเป็นการกระจายอ านาจการจัดการศึกษาจากเขตพื นที่การประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต  3 มายังโรงเรียน     
ท าให้โรงเรียนมีอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและมีความเป็นอิสระและคล่องในการบริหารจัดการในการ
ตัดสินใจสั่งการเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ทั งด้านหลักสูตร การเงินงบประมาณการบริหารบุคคล และการ



บริหารทั่วไปของสถานศึกษาเอง การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จะประสบความส าเร็จ คือ การมีข้อมูล
สารสนเทศ ที่ถูกต้องชัดเจนที่จะอ านวยความสะดวกการบริหารจัดการ สื่อสารให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้รับรู้และ
เข้าใจตรงกัน จึงจ าเป็นที่จะต้องน าโปรแกรมประยุกต์ การบริหารงานที่จ าเป็น มาเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานกลุ่มงานบริหารงานวิชาการจึงได้จัดท าโครงการ “การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน”ขึ นเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านปราสาท 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพการบริหารการจัดการทางการศึกษา 
2.2 เพ่ือพัฒนาให้บุคลากร นักเรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงได ้
2.3 เพ่ือส่งเสริมให้คณะครูมีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมท า ร่วมประเมินผลและรับรู้

ร่วมกัน โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
2.4 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ งานบริหารงานบุคคลและการ

บริหารงานทั่วไป 

3. เป้าหมาย 
   3.1 เชิงปริมาณ  

3.1.1 คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาททุกคน จัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
และจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ เรียนทุกคนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของ   
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องและยั่งยืน  

   3.2 เชิงคุณภาพ 
3.2.1 ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม มีวิถีการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง ยั่งยืน 
3.2.2 สถานศึกษามีรูปแบบการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมและทักษะการด ารงชีวิต 
 ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีประสิทธิภาพ 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
    4.1 ประชุมจัดท าโครงการ 
    4.2 ขออนุมัติโครงการ 
    4.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
 - ประชุมฝ่ายบริหารงานเพื่อก าหนดแผนการด าเนินการ 
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผน 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 
 - จัดซื อโปรแกรมประยุกต์การบริหารงาน  ติดตั งระบบแลนภายใน 



 - อบรมการใช้โปรแกรมประยุกต์ให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้อง 
 - ด าเนินการใช้โปรแกรมประยุกต์  ในการบริหารงาน 
 - จัดท าสารสนเทศใช้ในการบริหารจัดการ 
 - จัดท าแบบสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
    4.4 นิเทศ / ติดตาม / ประเมินผลโครงการ 
    4.5 สรุป ประเมินผลตามโครงการรายงานผล 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
 น าเสนอ  Grant  chart 

ระยะเวลาด าเนินการ 
กิจกรรม 

ภาคเรียนที่ 1/2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

1. ประชุมจัดท าโครงการ     นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

2. ขออนุมัติโครงการ     นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 

     - ประชุมชี แจงวัตถุประสงค์     นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

     -มอบหมายผู้รับผิดชอบ     นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

     -ด าเนินงานตามโครงการ     คณะครูทุกคน 

    -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม     คณะครูทุกคน 

   -จัดท าเครื่องมือการนิเทศ     นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

   -จัดท าแบบสรุปและรายงานผล
การนิเทศ 

    นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

4. นิเทศ / ติดตาม     นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

5. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล     นางสุพิชชา ไพศาลสุวรรณ 

6. ทรัพยากรที่ต้องการ 
    6.1 บุคลากร 
          6.1.1 ผู้บริหารและคณะครู – บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนบ้านปราสาท 
 6.1.2 วิทยากรภายนอก 
    6.2 งบประมาณ 
 6.2.1 งบจากหมวดเงินอุดหนุน  จ านวน  67,180  บาท 

7. การวัดผลประเมินผล 
    7.1 เครื่องมือ แบบรายงานผลการเข้าการอบรมและแบบนิเทศการเรียนการสอน 



    7.2 วิธีการ สังเกตพฤติกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรายวิชา/ตัว
ผู้สอน 
    7.3 สรุปการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าภาคเรียน 
 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    8.1 การบริหารจัดการโรงเรียนมีการพัฒนาที่ตอบสนองความต้องการของครู ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียน ความพึงพอใจของบุคลากรและชุมชน 
    8.2 โรงเรียนมกีารบริหารงานทั ง  4  ฝ่าย เป็นไปอย่างมีระบบ มีคุณภาพได้มาตรฐานการศึกษา 
    8.3 โรงเรียนบ้านปราสาทมีประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีวิถีการด ารงชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม 
ศาสนาวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ชุมชนพึงพอใจ 
 

9.  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    9.1 หลักความพอประมาณ 
  - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้ตรงกับความรู้ความสามารถและพอประมาณกับงานท่ีได้รับมอบหมาย 
 - ใช้งบประมาณอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
    9.2 หลักความมีเหตุผล 
 - เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผล การบริหารจัดการทางการศึกษา ส่งเสริมให้คณะครู บุคลากร
ทางการศึกษา มีส่วนร่วมในการคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมประเมินผล และรับรู้ร่วมกัน 
 - เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารงานทั่วไป 
    9.3 หลักภูมิคุ้มกัน 
 - บุคลากรโรงเรียนบ้านปราสาท มีความรู้ความสามารถ มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
    9.4 เงื่อนไขความรู้ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีวินัย 
และรักษาวินัย  
    9.5 เงื่อนไขคุณธรรม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
    9.6 การเชื่อมโยงด้านสังคม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ศรัทธา สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
    9.7 การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ 



 - ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของโรงเรียนต้นแบบและบุคลากรต้นแบบตระหนัก
ในการด ารงตนแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการ เรียนการสอนและการ
ด าเนินชีวิตได้ 
    9.8 การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
    9.9 การเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  สิ่งแวดล้อม 
สภาพแวดล้อม บริบทภายในโรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ   
 
 
  

 
(ลงชื่อ)                    ผู้เสนอโครงการ       (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ)          (นางนวลจันทร์  จันดาบุตร) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท       ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านปราสาท 
                                       หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากร 
 
 
(ลงชื่อ)                    ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ)           ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางพรพิมาล  แก้วธรรม)        (นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท       ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
สนองกลยุทธ์            เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จในการเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสร้างคนสู่การมีงานท า 
                               เนน้ย  าการมีส่วนร่วม 
สอดคล้อง  มาตรฐานและตัวบ่งชี การประกันคุณภาพภายใน ดังนี  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แผนงาน   :  บริหารงานบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  โรงเรียนบ้านปราสาท 
ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางนวลจันทร์  จันดาบุตร 
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  กรกฎาคม  2563 – 30  เมษายน  2564 
 

 1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553 มาตรา 52 ให้

กระทรวงส่งเสริมให้มีระบบ กระบวนการผลิต การพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานให้เหมาะสมกับการมีวิชาชีพชั นสูง โดยการก ากับและประสานให้สถาบันที่ท าหน้าที่ผลิตและพัฒนา
ครู รวมทั งบุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมและมีความเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และการพัฒนา
บุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่อง และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 
2547 มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการให้ไปศึกษาต่อ 
ฝึกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตามระเบียบที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ในกรณีที่มีความจ าเป็นหรือเป็น
ความต้องการของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือวิชาชีพ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชด าริชี แนะแนวทางการด าเนิน
ชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยนานกว่า 30 ปี ตั งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้
ทรงเน้นย  าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน   ภายใต้กระแส
โลกาภิวัฒน์และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นปรัชญาชี แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับตั งแต่ ครอบครัว ชุมชน จนถึงระดับภาครัฐในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือก้าวให้ทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิด
จากการเปลี่ยนแปลงทั งภายใน ภายนอก ทั งนี จะต้องอาศัยความรู้ความรอบคอบและความระมัดระวังอย่างยิ่ง



ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้าง
พื นฐานจิตใจของคนทั งชาติ โดยเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ
เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   

โรงเรียนบ้านปราสาท ต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาน านโยบายหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตร แผนการเรียนรู้ 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางปฏิบัติจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประสิทธิผลกับผู้เรียน อีกทั งยังอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ปลูกฝังให้เยาวชนของ
ชาติเติบโตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม มีความเสียสละ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับผู้ อ่ืนเพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติดและเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาตน พัฒนางานและพัฒนาวิชาชีพ 

2. วัตถุประสงค์ 
    2.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในโรงเรียนบ้านปราสาทและน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้ 
    2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีการพัฒนางานและการจัดเก็บเอกสาร หลักฐานการท างานอย่างเป็นระบบ 
    2.3 เพ่ือปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทักษะ น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม น าไป
พัฒนาชุมชนได้ 
    2.4 เพ่ือให้นักเรียนน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือพัฒนาคุณภาพของ
นักเรียนให้ดียิ่งขึ น  

3. เป้าหมาย 
    3.1 ให้บุคลากรได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ความสามารถ ไม่น้อยกว่า 20 ชั่วโมง/ปีการศึกษา  
    3.2 บุคลากรมีการจัดเก็บผลงาน หลักฐานการท างานอย่างเป็นระบบ 
    3.3 ผู้บริหารและหัวหน้างานออกนิเทศภายในอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั ง 
    3.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มรายวิชาเพ่ิมขึ น  ในปีการศึกษา 2563 

4. ข้ันตอนการด าเนินงาน 
    4.1 ประชุมจัดท าโครงการ 
    4.2 ขออนุมัติโครงการ 
    4.3 ด าเนินงานตามโครงการ 

- ประชุมชี แจงวัตถุประสงค์ต่อบุคลากรในโรงเรียนและแต่งตั งคณะท างาน 
 - มอบหมายผู้รับผิดชอบ ด าเนินงานตามแผน 
 - ด าเนินงานตามโครงการ 



 - ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม ตามที่ราชการหรือหน่วยงานจัด 
 - จัดท าเครื่องมือการนิเทศ 
 - จัดท าแบบสรุปและรายงานผลการนิเทศ 
    4.4 นิเทศ / ติดตาม / ประเมินผลโครงการ 
    4.5 สรุป ประเมินผลตามโครงการรายงานผล 

5. กิจกรรม / ระยะเวลาการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
 น าเสนอ  Grant  chart  
 

 ระยะเวลาด าเนินการ  
กิจกรรม  

ภาคเรียนที่ 1/2562 ภาคเรียนที่ 2/2562 ผู้รับผิดชอบ 

ไตรมาส 
1  

ไตรมาส 
2  

ไตรมาส 
3  

ไตรมาส 
4  

1. ประชุมจัดท าโครงการ     ผู้บริหาร  
 

2. ขออนุมัติโครงการ     นางนวลจันทร์ 
 

3. ด าเนินงานตามโครงการ 

   - ประชุมชี แจงวัตถุประสงค์     นางนวลจันทร์ 

   - มอบหมายผู้รับผิดชอบ     คณะครูทุกคน 
   - ด าเนินงานตามโครงการ     คณะครูทุกคน 

   - ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม     คณะครูทุกคน 

   - จัดท าเครื่องมือการนิเทศ     นางนวลจันทร์ 
   - จัดท าแบบสรุปและรายงานผลการนิเทศ     นางนวลจันทร์ 

4. นิเทศ / ติดตาม     ผู้บริหาร 

5. สรุป/ประเมินผล/รายงานผล     นางนวลจันทร์ 

6. ทรัพยากรที่ต้องการ 
    6.1 บุคลากร 
 6.1.1 ผู้บริหารและคณะครูทุกคน 
 6.1.2 วิทยากรภายนอก 
    6.3 งบประมาณ 
 6.3.1 งบจากหมวดเงินอุดหนุน จ านวน  5,000  บาท 
7. การวดัผลประเมินผล 

7.1 รายงานผลการเข้าการอบรมพัฒนา/เกียรติบัตร 



7.2 แบบนิเทศการจัดการเรียนการสอน 
7.3 สังเกตพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอน ความพึงพอใจของนักเรียนต่อรายวิชา/ผู้สอน 
7.4 สรุป/รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    8.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทักษะและประสบการณ์สูงขึ น 
    8.2 บุคลากรมีความม่ันใจในการปฏิบัติงานและปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 
    8.3 รูปแบบการจัดการเรียนการสอนพัฒนาขึ นและคุณภาพของผู้เรียนดีขึ น 
    8.4 บุคลากรมีการจัดเก็บผลงาน หลักฐานการท างานครบทุกคน 
    8.5 ครูมีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกคน 
 

9.  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
    9.1 หลักความพอประมาณ  
  - จัดอบรมพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และพอประมาณกับภาระงานที่ได้  
รับมอบหมาย  
 - ใช้งบประมาณให้พอประมาณและเพียงพอกับสถานศึกษา 
    9.2 หลักความมีเหตุผล 
 - เพ่ือให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านปราสาทมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสอดคล้องกันนโยบายของโรงเรียน ส านักงานเขตพื นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั นพื นฐาน 

- ใช้งบประมาณได้ถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนและสถานศึกษา 
    9.3 หลักภูมิคุ้มกัน 
 - บุคลากรโรงเรียนบ้านปราสาทมีความรู้ความสามารถ ปลูกฝังให้นักเรียนได้เรียนรู้ มีทักษะ น าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่คุณธรรม น าไปพัฒนาชุมชนได้ 
    9.4 เงื่อนไขความรู้ 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มีวินัย
และการรักษาวินัยในวิชาชีพครู  
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
    9.5 เงื่อนไขคุณธรรม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรับผิดชอบ เสียสละ เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  
ตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
    9.6 การเชื่อมโยงด้านสังคม 



 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรัก ศรัทธา สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษา
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
    9.7 การเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ 
 -  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของโรงเรียนต้นแบบและบุคลากรต้นแบบ 
ตระหนักในการด ารงตนแบบเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียน การสอนและ
การด าเนินชีวิตได้ 
    9.8 การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่วมในการส่งเสริม อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น
อันดีงามให้คงอยู่ตลอดไป 
    9.9 การเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม 
 - ครูและบุคลากรทางการศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียนมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
สภาพแวดล้อมบริบทภายในโรงเรียน บ้าน วัด ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ    
 
 
 
 
 
(ลงชื่อ)                        ผู้เสนอโครงการ      (ลงชื่อ)               ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางนวลจันทร์  จันดาบุตร)                          (นางนวลจันทร์  จันดาบุตร) 
  ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านปราสาท                         ต าแหน่ง ครู  โรงเรียนบ้านปราสาท 
                                               หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากร 
 
 
(ลงชื่อ)                       ผู้เห็นชอบโครงการ     (ลงชื่อ)          ผู้อนุมัติโครงการ 
           (นางพรพิมาล  แก้วธรรม)        (นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ) 
 ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท            ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  โครงการทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรนอกสถานศึกษา 
สนองกลยุทธ์             เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จในการเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสร้างคนสู่การมีงานท า 
                               เนน้ย  าการมีส่วนร่วม 
สอดคล้อง  มาตรฐานและตัวบ่งชี การประกันคุณภาพภายใน ดังนี  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แผนงาน  :   งานบริหารบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   โรงเรียนบ้านปราสาท 
ลักษณะของโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ :  1  กรกฎาคม  2563 – 30  เมษายน  2564 
 

 

1. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้  เป็นหัวใจส าคัญส าหรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่าง
ยั่งยืนที่ควรเกิดขึ นกับองค์กร  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานที่ส าคัญยิ่งเพราะภารกิจคือสร้างคนที่มีคุณภาพสู่สังคม  
ครูในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องพัฒนาตนเองด้วยการเรียนรู้ใหม่ ๆ อยู่ตลอดเวลา  กระบวนการศึกษาดูงานเป็น
กระบวนการหนึ่งที่ช่วยพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ให้มีโลกทัศน์มีทักษะและ
ประสบการณ์ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถและน ามาปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้   
 โรงเรียนบ้านปราสาท  ซึ่งมีบุคลากรที่มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาตนเอง โดยศึกษาดูงานจาก
สถานศึกษา หรือแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จในการจัดการศึกษา ในระดับต่างๆ ที่ใกล้เคียงกับบริบทของ
โรงเรียนเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานของตนเอง  ด้วยเหตุนี จึงได้จัดท าโครงการนี ขึ นเพ่ือจะได้รับการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ควบคู่คุณธรรมและอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ไปทัศนศึกษานอกสถานที่ 
 2.2 เพ่ือให้คณะครูบุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จในการ
จัดการเรียนการสอน 
 2.3 เพ่ือให้คณะครูบุคลากรได้รับการพัฒนางานและสามารถน ามาปรับใช้กับผู้เรียนในการจัดการเรียน
การสอน 



3. เป้าหมาย 
 3.1 คณะครูบุคลากรในโรงเรียนได้ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา 
 3.2 คณะครูบุคลากรในโรงเรียนได้ไปศึกษาดูงานจากสถานที่ต่างๆ ที่ประสบความส าเร็จในการจัด
การศึกษาหรือแหล่งเรียนรู้ที่ส าคัญต่างๆ    

3.3 คณะครูบุคลากรในโรงเรียนได้รับการพัฒนาจากการศึกษาดูงาน และน ามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
กับผู้เรียนในด้านต่างๆ 
4. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 4.1 ประชุม  จัดท าโครงการ  

4.2 ขออนุมัติโครงการ 
 4.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
     -  ประชุมแต่งตั งคณะกรรมการท างาน  และก าหนดเวลาในการทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
     -  ประชุมคณะกรรมการ  การด าเนินงาน 
     -  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
     -  ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง 
     -  ด าเนินการไปทัศนะศึกษา 
 4.4 นิเทศ/ติดตาม/ประเมินผลโครงการ 
 4.5 สรุปประเมินผลการด าเนินงานและรายงานผล 
5. กิจกรรม / ระยะเวลาการด าเนินงานและผู้รับผิดชอบ 
น าเสนอ  Grant  chart 

กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1.  จัดท าโครงการ ก.ค 2563 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

2.  เสนอขออนุมัติโครงการ ส.ค. 2563 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

3.  ด าเนินงานตามโครงการ ก.พ.  2564 คณะครู 
4.  ติดตามและประเมินผล มี.ค.  2564 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

5.  รายงานผลการด าเนินงาน เม.ย. 2564 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

6. ทรัพยากรที่ต้องการ 
 6.1  บุคลากร 
  6.1.1  คณะครูและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน     
 6.2  งบประมาณ 
  6.2.1  จากหมวดเงินอุดหนุนรายหัว จ านวน  61,181   บาท 
7. การประเมินผล 
 7.1  ท าแบบประเมิน แสดงความคิดเห็น จากคณะครู 



 7.2  สัมภาษณ์บุคลากร  ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
 7.3  ประเมินผลการด าเนินงานจากแบบประเมิน ความคิดเห็นจากบุคลากร 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 8.1  บุคลากรในโรงเรียนได้รับความรู้เพิ่มขึ น  และน ามาปรับเปลี่ยนใช้กับผู้เรียนให้เกิดประโยชน์ 
 8.2  บุคลากรได้รับความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ท าให้มีเจตคติที่ดี  ในการพัฒนาตนเอง 
 8.3  บุคลากรได้รับการศึกษาดูงานที่หลากหลาย  และท าให้เกิดการพัฒนาตนเองและผู้เรียนอยู่เสมอ 

8.4  บุคลากรได้รับการผ่อนคลายจากการท างาน 
 
 

9. การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.1 หลักการพอประมาณ 

- ใช้งบประมาณให้พอดี  ตามศักยภาพของสถานศึกษา  ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป 
 9.2 หลักความมีเหตุผล 
  - เพ่ือให้คณะครูบุคลากรในโรงเรียนได้ศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ที่ประสบความส าเร็จใน
การจัดการเรียนการสอนได้รับการพัฒนางานและสามารถน ามาปรับใช้กับผู้เรียนในโรงเรียน 
 9.3 หลักการมีภูมิคุ้มกัน 

- เตรียมพร้อมที่จะรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ น  จากการเปลี่ยนแปลงทั งจากภายนอกและ 
ภายในรวมถึงเหตุการณท่ีไม่คาดฝัน อาทิเช่น  อุบัติเหตุ  เป็นต้นโดยการท าประกันชีวิตให้แก่คณะครู 
 9.4 เงื่อนไขความรู้. 

- คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้จากการไปทัศนศึกษาดูงานนอก 
สถานศึกษามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้ 
 9.5 เงื่อนไขคุณธรรม 

- คณะครูและบุคลกรทางการศึกษาสามารถอยู่อย่างพอเพียง  มีความรับผิดชอบ และอดทน 
 9.6 การเชื่อมโยงด้านวัตถุ / เศรษฐกิจ 
  - วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารและองค์ประกอบการด าเนินงานตามโครงการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 9.7 การเชื่อมโยงด้านสังคม 
  - สังคมมีการยอมรับ ให้ความช่วยเหลือเกื อกูลกันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 9.8 การเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม 
  - รู้จักใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมกับวัย มีจิตส านึกในการร่วม
อนุรักษ์และเห็นความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 
  9.9 การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม 
  - มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ อดทน 
 



 
(ลงชื่อ)                        ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)   ผู้ตรวจสอบโครงการ 
        (นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม)                  (นางนวลจันทร์  จันดาบุตร) 
    ต าแหน่ง  ครู โรงเรียนบ้านปราสาท                 ต าแหน่ง คร ูโรงเรียนบ้านปราสาท 
          หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากร 
 
 
(ลงชื่อ)      ผู้เห็นชอบโครงการ   (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางพรพิมาล  แก้วธรรม)                   (นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท                 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ  บ ารุงขวัญและก าลังใจ 
สนองกลยุทธ์            เพ่ือมุ่งสู่ผลส าเร็จในการเป็นที่ยอมรับของชุมชน มุ่งสร้างคนสู่การมีงานท า 
                               เนน้ย  าการมีส่วนร่วม 
สอดคล้อง  มาตรฐานและตัวบ่งชี การประกันคุณภาพภายใน ดังนี  

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา 
มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

แผนงาน  :   กลุ่มงานบริหารบุคคล 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   โรงเรียนบ้านปราสาท 
ลักษณะของโครงการ : โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ :   นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ :  1 กรกฎาคม  2563 – 30  เมษายน  2564 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาท ทุกคนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้มี
ความส าคัญที่ท าการพัฒนาการศึกษา เพ่ือให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพแก่ตัวผู้เรียนและสถาบัน ขวัญ
ก าลังใจของบุคลากรเป็นสิ่งที่ส าคัญที่จะส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ ดังนั น  กลุ่ม
งานบริหารบุคลากรจึงได้จัดท าโครงการนี เพ่ือเป็นการเสริม สร้างขวัญและก าลั งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่แก่
บุคลากรในโรงเรียนบ้านปราสาท 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 ผลลัพธ์  (  Outcome ) 

 2.1.1 เพ่ือให้คณะครูบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญก าลังใจ  เกิดความศรัทธาในวิชาชีพ   
2.1.2 เพ่ือให้คณะครูบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจ  ในการท างานตามหน้าที่ที่ ได้รับ

มอบหมายและปฏิบัติการสอนอย่างเต็มก าลังความสามารถ     
      2.2 ผลผลิต ( Output ) 
          2.2.1 โรงเรียนมีการจัดสวัสดิการด้านบุคลกรอย่างสม่ าเสมอ และต่อเนื่อง  
 

3. เป้าหมาย 
3.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านปราสาททุกคน 

 



4. ขั้นตอนการด าเนินงาน  
 

ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ ก.ค.  2563 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 
2. ประชุมวางแผนแต่งตั งผู้รับผิดชอบโครงการ ส.ค.  2563 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

3. 
 

ด าเนินการตามโครงการ 

- ประเมินบุคลากรที่ไม่ป่วย ไม่ลา ไม่
ขาด 

- เลี ยงรับ – ส่ง  บุคลกรในโรงเรียน 

- จัดท าค าอวยพรวันเกิด  

- เยี่ยมบุคลากรยามเจ็บป่วย 

ก.ค.  2563 - 
 เม.ย. 2564 

 
 
 
 

นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

4. ติดตามประเมินผล มี.ค. 2564 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

5. สรุปและรายงานผลการด าเนินตามโครงการ เม.ย. 2564 นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม 

 

 
5. งบประมาณ 
               5.1  เงินงบประมาณ    1,000  บาท 
               5.2  บุคลากร 
                      - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาททุกคน 
 
6. สถานที ่ โรงเรียนบ้านปราสาท 
 
7. การประเมิน 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  วิธีการวัดและ
ประเมิน 

 เครื่องมือที่ใช้วัด 

ผลผลิต ( Output ) 
  - บุคลากรตระหนักในบทบาทหน้าที่และมีความ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติหน้าที่ 

-   สังเกต 
-   สอบถาม 

 - แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

ผลลัพธ์  (  Outcome ) 

- บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติหน้าที่ 

- บุคลากรมีความภาคภูมิใจในวิชาชีพ 

-  สังเกต 
-  สอบถาม 

- แบบสังเกต 
- แบบประเมิน 

 



8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
8.1 ครูโรงเรียนบ้านปราสาทมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ 

          8.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาท มีจิตส านึกและศรัทธาในวิชาชีพครู ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น และตั งใจ 

8.3 เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร 
 

9.  การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.1 หลักการพอประมาณ 

- ใช้งบประมาณให้พอดี  ตามศักยภาพของสถานศึกษา  ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป 
 9.2 หลักความมีเหตุผล 
 - เพ่ือให้คณะครูบุคลากรในโรงเรียนมีขวัญและก าลังใจ  ในการท างานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
และปฏิบัติการสอนอย่างเต็มก าลังความสามารถ   

9.3 หลักการมีภูมิคุ้มกัน 
- ใช้สติคิดไตร่ตรองการด าเนินโครงการบ ารุงขวัญและก าลังใจ  ค านึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ นทั งใน

ระยะสั นและระยะยาว    
9.4 เงื่อนไขความรู้ 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านปราสาท มีจิตส านึกและศรัทธาในวิชาชีพครู  ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความมุ่งม่ัน และตั งใจ 
9.5 เงื่อนไขคุณธรรม 
- ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนเกิดความรักความสามัคคีในองค์กร 
9.6 การเชื่อมโยงด้านวัตถุ / เศรษฐกิจ 

 - วัสดุ อุปกรณ์ เอกสารและองค์ประกอบการด าเนินงานตามโครงการต้องเป็นไปอย่างถูกต้อง 
 9.7 การเชื่อมโยงด้านสังคม 
 - สังคมมีการยอมรับ ให้ความช่วยเหลือเกื อกูลกันและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
 9.8 การเชื่อมโยงด้านสิ่งแวดล้อม 
 - รู้จักใช้ทรัพยากร แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า และเหมาะสมกับวัย มีจิตส านึกในการร่วมอนุรักษ์และเห็น
ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น 

9.9 การเชื่อมโยงด้านวัฒนธรรม 
 - มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความสามัคค ีมีจิตสาธารณะ ซื่อสัตย์ อดทน 
 
 
 



(ลงชื่อ)                   ผู้เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)              ผู้ตรวจสอบโครงการ 
      (นางสาวพรพิมล  สุทธิธรรม)                  (นางนวลจันทร์  จันดาบุตร) 
   ต าแหน่ง คร ูโรงเรียนบ้านปราสาท                  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนบ้านปราสาท 
                                               หัวหน้าฝ่ายงานบริหารบุคลากร 
 
 
 
 (ลงชื่อ)            ผู้เห็นชอบโครงการ  (ลงชื่อ)      ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางพรพิมาล  แก้วธรรม)                   (นางสุพิชชา  ไพศาลสุวรรณ) 
ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท         ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปราสาท 
 
 

 


