
 

 

 

 

 

ประกาศโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

เรื่อง การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 เพ่ือให้การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาจึงกำหนดการดำเนินงานตาม
นโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ดังนี้ 
 1. การวางแผน 
  1.1 การรายงานข้อมูลบุคลากรต่อผู ้บริหารและสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 11 เป็นประจำทุกปี เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณางานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 2. การสรรหาบุคลากร 
  2.1 กำหนดประชุมเพ่ือกำหนดแผนการดำเนินการและวิธีในการสรรหา 
  2.2 มีประกาศรับสมัคร ดำเนินการสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง 
  2.3 มีระบบการรับสมัครที่ทันสมัย โดยมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่ออำนวย
ความสะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผู้สมัครและงานบริหารทรัพยากรบุคคล 
  2.4 มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
 3. การพัฒนาบุคลากร 
  3.1 มีโครงการพัฒนาบุคลากร 
  3.2 มีการฝึกอบรมบุคลากรทั้งภายในภายนอกสถานศึกษา 
  3.3 ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ การถ่ายโอนความรู้จากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ
อย่างมีแบบแผน 
  3.4 การกำหนดหน้าที ่ภาระงานให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ เพื่อให้บุคลากรได้มีความรู้และพัฒนาทักษะการทางานที่มีความหลากหลายทาง
ลักษณะงาน 
 4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4.1 การจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสม มีการรักษาความสะอาด และ
การจัดภูมิทัศน์ เพ่ือสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน 
  4.2 การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จำเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ให้
เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัวและเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 



 

 

  4.3 ระบบสารสนเทศสาหรับบุคลากรในสถานศึกษา 
  4.4 ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัติงาน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ของบุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจำปี 
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  5.1 ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักงาน  
ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด 
 6. การส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา 
  6.1 มีมาตรการต่าง ๆ เกี ่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมสุจริต ให้กับ
บุคลากรในสถานศึกษา ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มี
ส่วนร่วม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
มาตรการป้องกันการรับสินบน มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจและนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 
  6.2 มีกลไกการกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  6.3 มีระเบียบหลักเกณฑ์สาหรับข้าราชการ เรื่องวินัยข้าราชการ การดำเนินการทาง
วินัย การขาด ลา สาย เป็นรูปธรรม ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้ 

 จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน  

ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563     

 

    ลงชื่อ 

     (นางนฤดี ตุลารักษ์) 

    ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ชื่อโครงการ  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรสู่ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตาม 

สมรรถนะศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ฝ่ายงาน บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา2564 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
............................................................................................................................. ...................................
.. 1. หลักการและเหตุผล 
   ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์
ของสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการ
แสวงหาความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทั้งต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอก สถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา ประกอบกับสถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
คุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการนี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาในวิชาชีพ ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนำความรู้และ ประสบการณ์ที่ได้มาใชใ้ห้
เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป   จึงจะทำให้ครูเป็นครูยุคดิจิตอลอย่าง
แท้จริง  โรงเรียนคลองฉนวนวิทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองท้ังในด้านการปฏิบัติงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม 
อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

2. เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา 
และศึกษาดูงาน มาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ  

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพครูให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้น 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 
 1.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ100 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 
 ศึกษาดูงาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
 3.2 เชิงคุณภาพ  

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษมีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ ศึกษาดู
งาน อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี  
 

4. กิจกรรม / ตัวช้ีวัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.พัฒนาศักยภาพครูและ
บุคลากรทางวิชาการทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก 
 1.1 ประชุม /อบรม/สัมมนา 
 1.2  ศึกษาดูงาน 
 1.3  นำเสนอผลงาน  

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ 
ทางวิชาการ 

ร้อยละ 100 

2.พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ของครู 
  2.1 ค่ายคุณธรรมสำหรับครู 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได ้ ร ับการพ ัฒนาค ุณธรรม 
จริยธรรม 

ร้อยละ 100 

3. สรรหาคร ูและบ ุคลากร
ทางการศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้รับสรรหาด้วยความถูกต้อง 
โปร่งใส 

ร้อยละ 100 



 

 

5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1.พัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทาง
วิชาการทั้งหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
 1.1 ประชุม /อบรม/
สัมมนา 
 1.2  ศึกษาดูงาน 
 1.3  นำเสนอผลงาน  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

2.พ ั ฒ น า ค ุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรมของครู 
  2.1 ค ่ า ย ค ุ ณ ธ ร ร ม
สำหรับครู 

✓ ✓           

3. สรรหาครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

✓ ✓           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ  68,020  บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
  รวมงบประมาณ  68,020 บาท (หกหม่ืนแปดพันยี่สิบบาทถ้วน) 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทาง
วิชาการทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
 1.1 ประชุม /อบรม/สัมมนา 
      - ค่าเดินทางไปราชการของข้าราชการครู
และบุคลากร 18 คน คนละ 360 บาท จำนวน
คนละ 2 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา 
(ถัวเฉลี่ยครูทุกคน )  18×360×2 =12,960 
     -  ค่าเดินทางไปประชุมผู้บริหาร (สบมท.) 
ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง ครั้งละ 5,000 บาท 

(2×5,000 =10,000 ) 

 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 
22,960 

 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 

22,960 

 
 
 
 
 
 

ครูจุฑารัตน์ 

    - ค่าเบี้ยเลี้ยงของข้าราชการครูและ
บุคลากร 18 คน คนละ 240 บาท จำนวนคน
ละ 2 ครั้งใน1ปีการศึกษา(ถัวเฉลี่ยครูทุกคน )            
18×240×2 = 8,640 

 
 
 
- 

 
 
 

8,640 

 
 
 
- 

 
 
 

8,640 

 
 
 
 

     - ค่าวิทยากร (กรณีเชิญวิทยากรประชุม
ภายในโรงเรียน ) ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 
จำนวน 1 คน (ครั้งละ 3 ชั่วโมง ชั่วโมงละ 800         
( 800×3 = 2,400) 

 
 

2,400 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

2,400 

 

     - ค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (กรณี
เชิญวิทยากรประชุมภายในโรงเรียน )ปี
การศึกษาละ 1 ครั้ง จำนวน 1 วัน ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร 18 คน คนละ 80
บาท  18×80 =1,440 

 
 
 
- 

 
 
 

1,440 

 
 
 
- 

 
 
 

1,440 

 

 
 
 



 

 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

 1.2  ศึกษาดูงาน    
 จำนวน 2 ครั้งใน 1 ปีการศึกษา ของ
ข้าราชการครูและบุคลากร จำนวน 18 คน  
     - ค่ายานพาหนะ 2,000 ×2 = 4,000 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240×18×2 = 8,640 

     - ค่าของที่ระลึก 500×2 =1,000 

- 13,640 - 13,640 ครูประภากร 

1.3  นำเสนอผลงาน   
    ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 ครั้งต่อ 
ปีการศึกษา   
       - ค่ายานพาหนะ 500 ×2 = 1,000 
       - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240×18 = 4,320 
      - ค่าวัสดุ( ไวนิล/โฟมบอร์ด ) 
              1,000×2   = 2,000 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทุกคน 2 ครั้ง
ต่อปีการศึกษา 
     - ค่ายานพาหนะ 500 ×2 = 1,000 
     - ค่าเบี้ยเลี้ยง 240×18 = 4,320 
     - ค่าวัสดุ( ไวนิล/โฟมบอร์ด ) 
              1,000×2   = 2,000 

- 10,640 4,000 14,640 ครูจุฑารัตน์ 
และครู

ประภากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

2.พัฒนาคุณธรรม จร ิยธรรมของครูและ
บุคลากรทุกคน  
  2.1 ค่ายคุณธรรมสำหรับครูและบุคลากร 
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับ 18 คน มื้อละ 
50 จำนวน 1 มื้อ ( 18 ×50 =900 )     
      - ค่าอาหารว่าง สำหรับ 18 คนคนละ 2 
มื้อ มื้อละ 25    ( 25×2×18 =900)      

 
 
- 

 
 

1,800 
 

 

 
 
- 

 
 

1,800 

ครปูระภากร 

3.สรรหาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
     - ค่าอาหารกลางวันสำหรับกรรมการ
ดำเนินการสรรหา 18 คน มื้อละ 50 บาท
จำนวน 1 มื้อ ( 18 ×50 =900 )     
      - ค ่ าอาหารว ่ า ง  สำหร ับกรรมการ
ดำเนินการสรรหา 18 คน จำนวน 2 มื้อ มื้อละ 
25  บาท  ( 25×2×18 =900)   
         - ค่าเอกสารในการจัดทำข้อสอบ 
จำนวน  700  บาท 

 
 
- 

 
 

2,500 
 
 

 
 
- 

 
 

2,500 
 

 

 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาตามศักยภาพ  

แบบรายงานการไป
ราชการ 

แบบสรุปรายงานการไป
ราชการ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
อบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน 

 
 
 
 
 



 

 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนคลองฉนวนวิทยา มีความเข้าใจในการพัฒนา 

ตนเองและโรงเรียน สามารถกำหนดแนวทางเพ่ือการปฏิบัติและพัฒนางานในหน้าที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรอาจไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายและกิจกรรมบางอย่างอาจไม่สามารถดำเนินได้หากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19 ยัง
ไม่สามารถควบคุมได้ 
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 
 

 

ลงชื่อ  จุฑารัตน์   สุวรรณขำ    
        (นางสาวจุฑารัตน์   สุวรรณขำ)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ   จุฑารัตน์   สุวรรณขำ 
             (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ) 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ  นฤดี     ตุลารักษ์ 
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

 

 

 



 

 

ชื่อโครงการ ด้วยรักและห่วงใย 
แผนงาน   สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 3 กระบวนการบริหารจัดการ 
สนองกลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ (Teacher Enhancement)  
จุดเน้นที่   8. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และ

สมรรถนะผ่านการปฏิบัติจริงและการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพและมีผลงานเชิงประจักษ์ 

ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
 10. โรงเรียนพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
ฝ่ายงาน บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวประภากร  คงจันทร์  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ 17 พฤษภาคม 2564  -  31 มีนาคม 2565 
สอดคล้องนโยบาย (✓) จุดเน้น6 ยุทธศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่1และ 4 

(✓) 11 นโยบายสำคัญ นโยบายข้อที่ 1และ 6 
(✓) นโยบายและจุดเน้น สพฐ.ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข้อที่ 1, 3และ 4 

1. หลักการและเหตุผล 
ในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเป็นปัจจัย

สำคัญของความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพราะครูและบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการ
จัดกระบวนการเรียนการสอนและส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียน 

โรงเรียนจึงได้จัดโครงการด้วยรักและห่วงใย ขึ้นเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ให้ครูและ
บุคลากรมีแรงจูงใจ อีกท้ังเสริมแรงให้ครูและบุคลากร ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความสุข และมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาองค์กรด้วยความเต็มใจ เต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ เพื่อให้นักเรียน   มีคุณภาพตาม
มาตรฐานชาติ 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากร 
2. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ของครูและบุคลากร 



 

 

3. เพ่ือจัดสวัสดิการให้ครูและบุคลากรเกิดความม่ันคงในการปฏิบัติงาน 
4. เพ่ือแสดงออกซ่ึงความรัก ความห่วงใย ที่องค์กรมีต่อครูและบุคลากร 
5. เพ่ือเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

 3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

1. ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
2. ครูและบุคลากรทุกคนมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
3. ครูและบุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติหน้าที่ 

3.2 เชิงคุณภาพ  
1. ครูและบุคลากรมีขวัญ กำลังใจ มีความผูกพันและรักองค์กร 
2. ครูและบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน  และได้รับ 
การเชิดชูเกียรติจากผลการปฏิบัติหน้าที่ ก่อให้เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 

1. สวัสดิการเพื่อนครูและบุคลากร
ทางศึกษา 

ครูและบุคลากรทุกคนมีขวัญและกำลังใจใน
การปฏิบัติงานและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 

ร้อยละ 100 

2. เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทาง

ศึกษา 

ครูและบุคลากรได้รับการเชิดชูเกียรติจาก
ผลการปฏิบัติหน้าที่ 

 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 

 
กิจกรรม การดำเนินงาน 

ภาคเรียนที่ 1 /2564 ภาคเรียนที่ 2 /2564 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

1.สวัสดิการเพื่อนครูและ

บุคลากรทางศึกษา 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.เชิดชูเกียรติครูเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากร
ทางศึกษา 

   ✓ ✓ ✓    ✓ ✓ ✓ 
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6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ   -   บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ 33,000 บาท 
  รวมเงินนอกงบประมาณ 33,000 บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/
รายละเอียด 

ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 
ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1.สวัสดิการเพื่อนครูและ
บุคลากรทางศึกษา 
- ของขวัญที่ระลึกในโอกาส 
ต่าง ๆ เช่น ขึ้นบ้านใหม่ 
คลอดบุตร  
ย้ายสถานศึกษา  (คนละ 
1,000 บาท ประมาณ 2 
คน) 

 - - 2,000 2,000  

- จัดงานมุฑิตาจิตให้เพ่ือน
ครูและบุคลากรทางศึกษา  
(คนละ 8,000 บาท 
ประมาณ 2 คน) 

- 12,000 4,000 16,000  

- พวงหรีดงานบำเพ็ญกุศล
ศพ  ( งานละ 500 บาท 
ประมาณ 20 งาน) 

- - 10,000 10,000  

2. เชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางศึกษา 
- จัดทำเกียรติบัตรเชิดชู
เกียรติ 
- เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

- 4,500 500 5,000  

รวม - 16,500 16,500 33,000  
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
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7. การประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึง
พอใจ 

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ครูและบุคลากรมีขวัญ กำลังใจ มีความผูกพันและรักองค์กร 
2. ครูและบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจในการปฏิบัติงาน ก่อให้เกิด

ผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย ความเสี่ยงประเภทนี้คือ ไม่มีงบประมาณหรืองบประมาณที่ได้รับไม่
เพียงพอ 
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ตรวจสอบรายการประมาณการค่าใช้จ่ายอย่างรอบคอบเพื่อให้โครงการประสบความสำเร็จ 
 
 
 

ลงชื่อ  ประภากร   คงจันทร์    
        (นางสาวประภากร   คงจันทร์)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ   จุฑารัตน์    สุวรรณขำ 
            (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ) 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

ลงชื่อ  นฤดี     ตุลารักษ์ 
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 
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ชื่อโครงการ  สรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน 
แผนงาน  สนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลผลิตที่   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
    ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
สนองมาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
   2.4  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
สนองกลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะตาม 

สมรรถนะศตวรรษที่ 21 และปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
ฝ่ายงาน บุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวจุฑารัตน์  สุวรรณขำ  
ลักษณะโครงการ โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดำเนินการ ปีการศึกษา2564 

สอดคล้องกับนโยบาย (✓) ยุทธศาสตร์ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ   
                                     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

   (✓) จุดเน้นการจัดการศึกษา   
                                      ข้อที่ 7 พัฒนาครูตามความต้องการของครูและสถานศึกษา  
............................................................................................................................. ...................................
.. 1. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษานับเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญยิ่งต่อการจัดการเรียนการสอนให้
นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา  เปิดเรียนตั้งแต่ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  มีนักเรียนทั้งหมด 195 คน จัดการเรียนการสอน 
12 ห้องเรียน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 18 คน ปัจจุบันขาดอัตรากำลังตามเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) กำหนด จำนวน - อัตรา นอกจากนี้
ยังขาดครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จบในสาขาหลักที่โรงเรียนต้องการ คือ สาขาฟิสิกส์  เนื่องจาก
ขาดอัตรากำลังในสาขาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน และคุณภาพของนักเรียน 
นอกจากนี้เพ่ือเป็นการพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ดังนั้นทาง
โรงเรียนคลองฉนวนวิทยา ได้จัดทำโครงการดังกล่าว เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
ให้สูงขึ้น 
 
 
 



 

 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.  เพ่ือให้มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่โรงเรียนต้องการ 
2.  เพ่ือให้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ

ศิลปะ 
3.  เพ่ือพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

3. เป้าหมาย  
 3.1 เชิงปริมาณ 

  โรงเรียนจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาฟิสิกส์และศิลปะ จำนวน 2 
อัตรา 
 3.2 เชิงคุณภาพ  

1. ผู้เรียนสามารถมีความรู้พ้ืนฐานในการเรียนรู้สาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และศิลปะ 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและโรงเรียนสูงขึ้น 
 

4. กิจกรรม / ตัวชี้วัด / ค่าเป้าหมาย 
 

กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
จ้างครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาฟิสิกส์และศิลปะ  
จำนวน 2 อัตรา  

ม ีครูและบ ุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาฟิสิกส์และศลิปะ 
จำนวน 2 อัตรา 

ร้อยละ 100 

 
5. ระยะเวลาดำเนินการ 
 

กิจกรรม/ระยะเวลา 

การดำเนินงาน 
ภาคเรียนที่ 1/2564 ภาคเรียนที่ 2/2564 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย 

จ ้ า งครู และบ ุ คล ากร
ทางการศึกษาในสาขา
ฟิสิกส์และศิลปะ  
จำนวน 2 อัตรา 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



 

 

6.  รายละเอียดกิจกรรมดำเนินการและงบประมาณที่ใช้ 
 6.1  เงินงบประมาณ    จำนวน  198,000  บาท 
   เงินอุดหนุน   จำนวน  108,000  บาท 
   เงินรายได้สถานศึกษา  จำนวน    90,000   บาท 
 6.2 เงินนอกงบประมาณ     - บาท 
  รวมงบประมาณ  198,000  บาท (หนึ่งแสนเก้าหม่ืนแปดพันบาทถ้วน) 
 

กิจกรรม/รายการ/รายละเอียด 
ลักษณะรายจ่าย ผู้รับผิดชอบ 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1. จ้างครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขา
ฟิสิกส์และศิลปะ  เดือนละ 9,000 บาท จำนวน 
2 อัตรา เป็นระยะเวลา 12 เดือน  
( สาขาฟิสิกส์ 9,000 × 1 ×12 
  สาขาศิลปะ 9,000 × 1 ×10)  

198,000   - - 198,000   ครูจุฑารัตน์ 

รวม 198,000   - - 198,000    
 

หมายเหตุ สามารถถัวเฉลี่ยได้ทุกรายการ 
 

7. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสาขาฟิสิกส์และ
ศิลปะ 
 

ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสาขา
ฟิสิกส์และศิลปะ 

 

ประเมินจากผลการ
ปฏิบัติงานประจำเดือน 

 
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสาขาที่โรงเรียนต้องการ 

2. นักเรียนมีความรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและศิลปะ 
3. นักเรียนและโรงเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

 



 

 

9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 1.ปัจจัยความเสี่ยง 
 ความเสี่ยงด้านค่าตอบแทน ความเสี่ยงประเภทนี้คือ งบประมาณอาจไม่เพียงพอ  
 2.แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 ระดมทรัพยากรเพ่ือให้งบประมาณเพียงพอ 

 
 
 

ลงชื่อ  จุฑารัตน์    สุวรรณขำ     
        (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ)    
               ผู้เสนอโครงการ                                              

 
 

ลงชื่อ   จุฑารัตน์    สุวรรณขำ 
             (นางสาวจุฑารัตน์    สุวรรณขำ) 

        ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 
 

ลงชื่อ  นฤดี     ตุลารักษ์ 
       (นางนฤดี     ตุลารักษ์) 

ผู้อนุมัตโิครงการ 

 


