
แผนปฏิบัติราชการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2562  โรงเรียนบ้านเนินมะปราง                    74 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารงานบุคคล 
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แผนงาน/โครงการ        พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
สนองนโยบาย  กลยุทธ์ที่  4   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
หน่วยงานรับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
                                สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานที่  7, 8, 12  
ผู้รับผิดชอบ   1.  นางอุษา ชัยเสนา (หัวหน้า)  
                                2.  นางสาวนันทวัน   จันทร์กลิ่น 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ผู้บริหาร บุคลากรโรงเรียนบ้านเนินมะปราง  เป็นข้าราชการที่มีโอกาสก้าวหน้าในวิชาชีพทาง
ราชการได้ไม่แตกต่างจากข้าราชการประเภทอ่ืน ทุกคนสามารถขอมีหรือเลื่อนต าแหน่งและรับเงินเดือนสูงขึ้นได้แต่
ก่อนที่จะได้รับต าแหน่งและเงินเดือนที่สูงขึ้นดังกล่าว  จะต้องผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดจึงจะมีโอกาสก้าวไปสู่ต าแหน่งนั้นได้โรงเรียนบ้านเนินมะปรางมีเป้าหมายที่จะพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยการเพ่ิมศักยภาพ สมรรถภาพ คุณภาพจัดประสบการณ์โดยการศึกษาดูงาน อบรมสัมมนา เพิ่มความรู้ 
ทักษะการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้ก้าวหน้าต่อไป การด าเนินงานมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรในสถานศกึษาทุกคน 

 

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1   เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถผ่านการประเมินสู่มาตรฐานวิชาชีพ 
      2.2   เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 

2.3 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถใช้สื่อ ICT  พัฒนา 
การเรียนการสอนและบริหารจัดการได้ 
     2.4 เพ่ือพัฒนาข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากร 
 

3.  เป้าหมาย 
3.1 ด้านปริมาณ 
 3.1.1บุคลากรทุกคน มีความรู้และความสามารถผ่านการประเมินสู่มาตรฐานวิชาชีพ 

3.1.2 บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนางานในหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ด้วยสื่อ ICT 
3.1.3 จัดท าข้อมูลสารสนเทศของครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
3.2  ด้านคุณภาพ 

3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มสูงขึ้น 
3.2.2  ครูทุกคนใช้สื่อICT  พัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ 
3.2.3  จัดระบบข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบและใช้ได้คล่อง 

 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
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ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1 
2 
3 
4 
5 

- แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา 
- เชิญวิทยากร 
- ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
- ด าเนินการตามแผน 

1. การอบรม และประชุมครู 
2. การเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 2551 
3. การวัดและประเมินผล 
4. พัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ และนอกเหนืองานสอน  โดย

ใช้สื่อ ICT 
5. พัฒนางานข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร 
6. แฟ้มประวัติของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
7.  ทะเบียนการไปอบรม/สัมมนา ของบุคลากร 
8. ทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
9. ทะเบียนครูที่ได้รับการยกย่องจากโรงเรียน หรือ หน่วยงาน

ต้นสังกัด  และหน่วยงานอ่ืน 
10. ทะเบียนข้อมูล 

- ไปศึกษาดูงาน 
- สรุปประเมินผลโครงการ 

พฤษภาคม 2562 
พฤษภาคม  2562 
พ.ค. 2562 – ก.ย.2562 
พฤษภาคม  2562 
พ.ค. 2562- ก.ย.2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.ย.2562 
ก.ย.2562 

 
5. งบประมาณด าเนินงาน 
     แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  หมวดค่าใช้จ่ายรายหัว 
จ านวน  70,000  บาท 
 
 
 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 

ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

1
. 

ประชุมอบรมการจัดการเรียน 
การสอนตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2551 

5,000    

 1.1 ค่าวิทยากร  500   
 1.2 ค่าเอกสาร    2,000 
 1.3 ค่าอาหารกลางวัน  - 2,500 - 
2 ส่งเสริมพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่ -   - 
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. และนอกเหนืองานสอน  โดยใช้สื่อ  
ICT 

- - 

3
. 

พัฒนาจัดระบบข้อมูลและจัดระบบ
สารสนเทศของบุคลากร 
       3.1  แฟ้มประวัติ 
ของบุคลากรทางการศึกษา  
3.2  ทะเบียนการ 
ไปอบรม/สัมมนา  
ของบุคลากร 
3.3  ทะเบียนเครื่องราชย์ 
         3.4  ทะเบียนครูที่ได้รับการยก
ย่องจากโรงเรียน หรือหน่วยงานต้น
สังกดั และหน่วยงานอ่ืน 

5,000 
 
 

 5,000 
 

 

4 ไปศึกษาดูงาน 58,500 - 58,500 - 
5 สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 

1,500 - 1,500 - 

 รวม 70,000 500 67,500 2,000 
 
 
 
 
6.  การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล 
เครื่องมือที่ใช้วัดและ

ประเมินผล 
1.    บุคลากรร้อยละ 100  
มีศักยภาพในการพัฒนางานในหน้าที่อย่าง
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมุ่งผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 

 
การสังเกต 
รายงานผล 

 
แบบสังเกต 
แบบรายงาน 

2.  บุคลากรร้อยละ 100  พัฒนาการเรียน
การสอน  
การบริหารจัดการ                                                                                                         
โดยใช้สื่อเทคโนโลยี 

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 
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3.  จัดระบบข้อมูล ของครูและบุคลากรได้
ร้อยละ  100 และสามารถน ามาใช้ได้อย่าง
คล่องตัว 

           การสังเกต 
การสอบถาม 
รายงาน 

          แบบรายงาน 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

4.  ครูร้อยละ 100  ได้รับประสบการณ์
และน ามาประยุกต์ใช้และพัฒนางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1ครูในโรงเรียนทุกคนได้รับการพัฒนาและมีความสามารถพัฒนางานได้อย่างมีคุณภาพ 
7.2  บริหารจัดการและจัดท าข้อมูลสารสนเทศของครู และบุคลากรได้อย่างเป็นระบบ โดยใช้สื่อ ICT 
7.3   ครูมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบ  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
 

 

ลงชื่อ ...................………..……ผู้เสนอโครงการ            ลงชื่อ……………..………………...ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นางอุษา   ชัยเสนา)                                           (นายกมล สุมาลา) 
  ครโูรงเรียนบ้านเนินมะปราง                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 
 
 
แผนงาน/โครงการ  สร้างขวัญก าลังใจแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองนโยบาย  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 
มาตรฐานการศึกษา         มาตรฐานที่  7, 8 
ผู้รับผิดชอบ   1.  นางอุษา   ชัยเสนา  (หัวหน้า)     - 
    2.  นางสาวนันทวัน   จันทร์กลิ่น 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 
 
1. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ด้านการจัดการเรียนการสอน  จากตัวบ่งชี้ ครูและบุคลากรใน
โรงเรียนบ้านเนินมะปราง   จะต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ตามสมรรถนะ ความรู้  ความสามารถ ความขยัน หมั่นพัฒนา
ตนเองและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  เทคนิควิธีการแบบใหม่ๆอย่างสม่ าเสมอ        
  ดังนั้นโรงเรียนบ้านเนินมะปราง  ได้จัดท าโครงการสร้างขวัญและก าลังใจแก่ครูและบุคลากรให้
ปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
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2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1  เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 2.2  เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนการปฏิบัติงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 ด้านปริมาณ 
   3.1.1ครูและบุคลากรร้อยละ100ได้รับการส่งเสริม  แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่  
  3.1.2  ครูและบุคลากรร้อยละ100  มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอนและพัฒนาผู้เรียน 
 3.2  ด้านคุณภาพ 
  3.2.1  ครู และบุคลากรมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมสูงขึ้น 
  3.2.2  ครู และบุคลากร มีความพึงพอใจปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีความสุข 
 
 
 
 
 
 
4.  กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ 
1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
 
8 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ 
- จัดท าแนวปฏิบัติ 
- แจ้งให้คณะครู และบุคลากรทราบ 
- ด าเนินการตามแผนให้การสนับสนุนและแรงจูงใจแก่ครุและ
บุคลากร โดยมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก 
- ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่จนเกิดผลงานที่
ส่งผลต่อคุณภาพของนักเรียน และเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม   
- ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากร ที่เสียสละ  การบริจาคเงิน  วัสดุ
อุปกรณ์ เพ่ือการศึกษา 
- ส่งเสริมสนับสนุน ครูและบุคลากร ที่พัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนท าให้นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ประเภท
ต่างๆ  
- สรุปรายงานประเมินผล 
 

พฤษภาคม  2562 
พฤษภาคม  2562 
พฤษภาคม  2562 
พ.ค. 2562 – ก.ย.2562 
 
พ.ค. 2562- ก.ย.2562 
 
พ.ค. 2562- ก.ย.2562 
 
พ.ค. 2562- ก.ย.2562 
 
 
ก.ย.2562 

5. งบประมาณด าเนินงาน 
     แผนงานขยายโอกาสและพัฒนาการศึกษาผลผลิตผู้จบการศึกษาภาคบังคับ   หมวดค่าใช้จ่ายรายหัว 
จ านวน  5,000 บาท 
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้งบประมาณ( ขอถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที ่
กิจกรรมและรายละเอียดในการใช้

งบประมาณ 
งบประมาณที่ใช้ 

งบประมาณจ าแนกตามหมวดรายจ่าย 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย วัสดุ 

1
. 

แบบส ารวจข้อมูล 
500   500 

2
. 

แฟ้มเก็บข้อมูล 
500   500 

3 ใบเกียรติบัตรและอ่ืนๆ 3,500   3,500 
4
. 

สรุปรายงานผล และรายงานผล 
500   500 

 รวม 5,000   5,000 
 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือที่ใช้วัดและประเมินผล 
1บุคลากรร้อยละ 100มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 

การสังเกต 
 

แบบสังเกต 

2  บุคลากรร้อยละ 100   มี
ความมุ่งม่ันอุทิศตนในการสอน
และพัฒนาผู้เรียน 

 
การสังเกต 
การสอบถาม 

 
แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนมีขวัญ และก าลังใจปฏิบัติงานและพัฒนางานในหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ  
 
 
 

ลงชื่อ ...............…….……ผู้เสนอโครงการ                       ลงชื่อ………………………...ผู้อนมุัติโครงการ 
                 (นางอุษา  ชัยเสนา)                                               (นายกมล  สุมาลา) 

           ครโูรงเรียนบ้านเนินมะปราง                                  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 
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แผนงาน/โครงการ   ประชุมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและภาคี 
สนองนโยบาย  กลยุทธ์ที่ 5พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา  
                               บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของชุมชน 
มาตรฐานการศึกษา       มาตรฐานที่  7, 8,14 
ผู้รับผิดชอบ   1.  นางอุษา  ชัยเสนา (หัวหน้า)     3.  นางจุฑาลักษณ์ ตระการสุข 
    2.  นางสาวนันทวัน   จันทร์กลิ่น 
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ การบริหารงานบุคคล   
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 

……………………………………………………………… 
1.    หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและจ าเป็นที่จะต้องมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนอยู่เสมอเพ่ือสร้างความสัมพันธ์
อันดีและเพ่ือให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารและปัญหาต่างๆตลอดจนช่วยกันพัฒนาการศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้ปกครองนักเรียนถือว่าเป็นบุคคลส าคัญที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความก้าวหน้าผลงานที่จะประสบผลส าเร็จได้ส่วนหนึ่งมาจากบุคคลกลุ่มนี้ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องพบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้และหาแนวทางวิธีการที่ดีท่ีสุดมาพัฒนาโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนให้ได้ผลมีประสิทธิภาพ
ต่อไปได้ 
2.     วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ปกครองทุกคนได้ร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนทุกคน 100% 

      2.2  เพื่อให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีความ
สัมพันธภาพอันดีต่อสถานศึกษา 

      2.3  เพื่อให้คณะกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะกรรมการท่ีปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน 
3.    เป้าหมาย 
         3.1   ผลผลิต (Outputs) 
             1. ด้านปริมาณ 

     -  เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานคณะกรรมการท่ีปรึกษาและผู้ปกครองทุกคนได้ร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียนทุกคน 100% 
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2. ด้านคุณภาพ 
     -   เพ่ือให้คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนมีความ

สัมพันธภาพอันดีต่อสถานศึกษา 
     -  เพ่ือให้คณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนได้พบปะ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาโรงเรียน 
3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes) 

     -   โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคณะกรรมการที่ปรึกษาและ
ผู้ปกครองนักเรียนเห็นความส าคัญของโรงเรียนและร่วมมือหยิบยื่นเจตนารมณ์ที่จะช่วยกันพัฒนาโรงเรียนด้วยความ
เต็มใจ 

4.      กิจกรรมและการด าเนินงาน 
ที ่ กิจกรรม 

งบประมาณ 
ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. 
2. 
3.  
4. 
5.    

ประชุมคณะกรรมการฯ/ผู้ปกครอง 
คัดเลือก/สมัคร/แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา 
อบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
คณะกรรมการฯด าเนินการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
ประชุมสรุปรายงานประชาสัมพันธ์ 

8,000 
- 

7,000 
- 
- 

กรกฎาคม 2562 
กรกฎาคม 2562 
กันยายน 2562 
พ.ค.61 -ก.ย. 61 
กันยายน 2562 

-นายกมล สุมาลา 
-คณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน 
-คณะครู 

 
รวม 

15,000   

 
5.    งบประมาณ  15,000 บาท 
6.    การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ผลผลิต (Outputs) 
    -   ด้านปริมาณ 
   1.คณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่
ปรึกษาและผู้ปกครองนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาโรงเรียน 
   -    ด้านคุณภาพ 
    1. คณะกรรมการฯทั้ง 2 คณะและผู้ปกครองมี
ความสัมพันธภาพอันดีต่อโรงเรียน 

 
-    สังเกตสัมภาษณ์และเขียน
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
-    สังเกตสัมภาษณ์ 

 
-  แบบส ารวจ 
-  แบบสอบถาม 
 
 
 
-แบบรายงาน 
-แบบประเมินผลความส าเร็จ 

 
 
 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ     
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- โรงเรียนได้รับความร่วมมือร่วมใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาคณะกรรมการที่ปรึกษาและผู้ปกครอง
นักเรียนร่วมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเข้มแข็ง 

 

 

(ลงชื่อ)………..……………ผู้เสนอโครงการ  ลงชื่อ........................................ผู้อนุมัติโครงการ 

      (นางอุษา   ชัยเสนา )                                          (นายกมล สุมาลา) 

ครโูรงเรียนบ้านเนินมะปราง                               ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเนินมะปราง 

 

 

 


