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ชื่องาน / โครงการ   พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์โรงเรียน   กลยุทธ์ที่ 2  
วาระการพัฒนาการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสงขลา สตูล     วาระท่ี 2   ตัวบ่งชี้ที่  2, 4, 6 
                   วาระท่ี 3   ตัวบ่งชี้ที่  1, 2, 3, 4 
ค่านิยม 12 ประการ   1, 2, 4, 8, 10 ,11 ,12 
มาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 , 2.3 , 2.4                                   
แผนการศึกษาแห่งชาติ   ยุทธศาสตร์ที่ 3  เป้าหมายที่ 7 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5  เป้าหมายที่ 1 
    ยุทธศาสตร์ที่ 6  เป้าหมายที่ 5 
ยุทธศาสตร์ชาติ   ด้านที ่6 
ผู้รับผิดชอบ    นางอัญชลี  แคยิหวา , นางฝีเสาะ  บินโหรน , นางถนอม  ไชยเพศ , นางหนึ่งฤทัย  สวัสดิพละ , นางนันทรัตน์  หลีเส็น , นางพูลสิน  ถิ่นจะนะ ,  
   นางแววตา  คงยก , นางจิราพร  คงปล้อง , นางสาวโศรยา  เล๊าะและ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

1.เพ่ือให้ครูจัดกระบวน 
การจัดการเรียนรู้ให้กับ
ผู้เรียนครูมีการกำหนด
เป้าหมายคุณภาพผู้เรียน 
ทั้งด้านความรู้ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ 
และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ 

1.อบรม/พัฒนา
บุคลากร 
- กิจกรรมอบรม/
พัฒนาบุคลากร  
Apprication  
LIVEWORKSHEETS 

คร ู ตุลาคม  
2564  
– 

กันยายน  
2565 

63,518 นางฝีเสาะ บินโหรน  
นางถนอม ไชยเพศ 

 

1.ครูร้อยละ100 มี  
การกำหนดเป้าหมาย
คุณภาพผู้เรียนทั้งด้าน
ความรู้  ทักษะ
กระบวนการสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่พึง 
ประสงค์ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

2.เพ่ือให้ครูวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูล
ในการวางแผน การจัดการ
เรียนรู้ได้ 
3.เพ่ือให้ครูพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน ออกแบบและ
จัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการทาง
สติปัญญาได้ 
4.เพ่ือให้ครูมีทักษะในการ
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับการนำ
บริบทและภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่นมาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ได้     
5.เพ่ือให้ครูมีการวิจัยใน
ชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาการ
เรียนการสอนที่ตนเอง
รับผิดชอบและใช้ผลใน
การปรับวิธีการสอน 

- จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการครูท่ี
ปรึกษา ครูที่ดีและ
เทคนิคการดูแล
นักเรียนสู่คุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
- กิจกรรมส่งเสริม
การอบรมเพ่ือพัฒนา
คร ูว PA 
- กิจกรรมฟังเล่า
เท่ากับความสุข    
(เล่าเรื่องเชิงบวก   
ทุกเช้าวันจันทร์      
5-10 นาที) 

  
 

  2.ครูร้อยละ 100     
มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและใช้
ข้อมูลในการวาง
แผนการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน 
3.ครูร้อยละ 90    
ออกแบบและจัดการ  
เรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่าง
บุคคลและพัฒนาการ
ทางสติปัญญา 
4.ครูร้อยละ 90      
ใช้สื่อและเทคโนโลยีที่
เหมาะสมผนวกกับ
การนำบริบทและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น
มาบูรณาการในการ
จัดการเรียนรู้ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

6.เพ่ือให้ครูประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีและ
เป็นสมาชิกที่ดีของสถาน 
ศึกษา จัดการเรียนการสอน
ตามวิชาที่ได้รับมอบหมาย
เต็มเวลาเต็มความสามารถ     
7.เพ่ือให้ครูมีทักษะการวัด
และประเมินผลที่มุ่งเน้น
การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนด้วยวิธีการที่
หลากหลาย  
8.เพ่ือให้ครูมีเทคนิคการ
ให้คำปรึกษาและมีบทบาท
ในการเป็นครูที่ปรึกษา
นักเรียน ให้คำแนะนำ 
คำปรึกษาและแก้ปัญหา
ให้แก่ผู้เรียนและคุณภาพ
ชีวิตด้วยความเสมอภาค 
9.เพ่ือให้ครูมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา 

     5.ครูร้อยละ 90 มีการ
วัดและประเมินผลที่
มุ่งเน้นการพัฒนาการ    
เรียนรู้ของผู้เรียนด้วย
วิธีการที่หลากหลาย 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

10.เพ่ือดำเนินการจัดจ้าง
บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ครู 
ผู้สอนในสาขาท่ีขาดแคลน
ตามภารกิจและความ
จำเป็น อันส่งผลต่อการ  
ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของนักเรียน 

2.การจ้างสอนครู
ชาวต่างชาติและครู  
ที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะ/พนักงาน    
ขับรถ /เจ้าหน้าที่
ประชารัฐ  

คร ู ตุลาคม  
2564  
– 

กันยายน  
2565 

 

946,225 นางนันทรัตน์ หลีเส็น 
นางจิราพร คงปล้อง 

1.ครูร้อยละ 90       
มีความรู้ความ 
สามารถตรงสาขา
วิชาเอกหรือตรงความ
ถนัดอันส่งผลให้ผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ดีขึ้น 

 

11.เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้
ข้าราชการครูและบุคลากร
พัฒนาตนเองเพ่ือความ 
ก้าวหน้าในอาชีพและความ
มั่นคงในการดำเนินชีวิตโดย  
เสนอขอรับการประเมินและ
จัดทำผลงานทางวิชาการ
เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นได้ 
12.เพ่ือพัฒนาครูและ
บุคลากรให้มีความรู้ ความ 
สามารถในการจัดทำ
ผลงานทางวิชาการให้ได้
มาตรฐานและถูกต้องตาม 

3.ส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรให้ม ี
วิทยฐานะสูงขึ้น 

คร ู ตุลาคม  
2564  
– 

กันยายน  
2565 

 

- นางถนอม ไชยเพศ 1.ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีแรงจูงใจ
สามารถพัฒนาตนเอง
เพ่ือความก้าวหน้าใน
อาชีพและความมั่นคง
ในการดำเนินชีวิต โดย
เสนอขอรับการ
ประเมินและจัดทำ
ผลงานทางวิชาการ
เพ่ือให้มีหรือเลื่อน 
วิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ 
ร้อยละ 90 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

หลักวิชาการ 
13.เพ่ือพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรให้มีความ 

ก้าวหน้าในวิชาชีพและมี
ขวัญกำลังใจในการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

     2.ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีความรู้
ความ สามารถในการ
จัดทำผลงานทาง
วิชาการให้ได้
มาตรฐานและถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ   
ร้อยละ 90 
3.ข้าราชการครูและ
บุคลากรมีความ 

ก้าวหน้าในวิชาชีพ
และมีขวัญกำลังใจใน
การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนหรือคุณภาพใน
การปฏิบัติงานใน
หน้าที่ ร้อยละ 90 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

14.บุคลากรในโรงเรียน
ได้รับการบริการจากกลุ่ม
งานบุคคล โดยจัดดำเนิน 
การในทุกกิจกรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพมุ่งเน้น
ประสิทธิผล ผู้รับบริการ 
เกิดความพึงพอใจ 

4.การบริการงาน
บุคคล 

คร ู ตุลาคม  
2564  
– 

กันยายน 
2565 

- นางแววตา คงยก 1.บุคลากรร้อยละ 
100 ได้รับบริการ
ด้านงานบุคคล 
 

 

15.เพ่ือให้ครูและบุคลากร 
มีความรู้เกี่ยวกับวินัยและ
การรักษาวินัย 
16.เพ่ือเสริมสร้างให้ครูและ
บุคลากรมีจรรยาบรรณและ
มีแนวทางในการปฏิบัติงาน 

5.การสร้างและ
รักษาวินัย 

คร ู 1 พฤศจิกายน 
2564  
– 

 30 กันยายน 
2565 

- นางพูลสิน ถิ่นจะนะ 
 

1.ครูและบุคลากร
ทุกคนมีความ
ตระหนักในการลง
เวลาและการลา 
ร้อยละ 100 

 

17.เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจให้แก่บุคลากร 
18.เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกันระหว่างบุคลากร 

6.เสริมสร้างขวัญ
และกำลังใจครู 
 

คร ู ตุลาคม  
2564  
– 

 กันยายน 
2565 

116,200 นางหนึ่งฤทัย สวัสดิพละ 1.บุคลากรมีขวัญ
และกำลังใจเพ่ิม
ยิ่งขึ้นและมีความ 
สัมพันธ์อันดีซึ่งกัน
และกัน ร้อยละ 95 

เงินอ่ืน ๆ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

19.เพ่ือให้บุคลากรเกิด
ความมั่นคงในสวัสดิการ 
20.เพ่ือเป็นการสร้างความ
รัก ความห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อบุคลากร 

       

21.เพ่ือให้ครูมีเครือข่าย
ความร่วมมือทางการศึกษา
ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

7.ทัศนศึกษาดูงาน คร ู ตุลาคม  
2564  
– 

กันยายน 
2565 

100,000 นางฝีเสาะ บินโหรน  
นางถนอม ไชยเพศ 

1.ครูและบุคลากร
ความพึงพอใจใน
กิจกรรมศึกษาดูงาน
เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพจาก
หน่วยงานภายนอก 
ร้อยละ 90 
2.ครูได้ไปศึกษา     
ดูงาน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ทำงานและเป็น
แนวทางในการ
พัฒนาโรงเรียนต่อไป 

เงินอ่ืน ๆ 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

 8.สร้างความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการ 

คร ู 1 ตุลาคม  
2564  
– 

30 กันยายน 
2565 

50,000 นางฝีเสาะ บินโหรน  
นางถนอม ไชยเพศ 

1.ครูและบุคลากรมี
ความร่วมมือและ
พัฒนาเครือข่ายทาง
วิชาการของ ครูใน
โรงเรียน  ร้อยละ 95 
2.ครูมีความร่วมมือ
และพัฒนาเครือข่าย
ทางวิชาการของใน
โรงเรียน 

เงินอ่ืน ๆ 

22.เพ่ือให้การประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรครูในการ
ประกอบการเลื่อนขั้น
เงินเดือนชัดเจน มี
มาตรฐาน โปร่งใส และ 
เป็นธรรม    
 

9.ประเมิน
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการ
ปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครู 

คร ู ครั้งที่ 1 
1 ตุลาคม 

2564 
– 

31 มีนาคม 
2565 

 

- นางอัญชลี แคยิหวา 
นางนันทรัตน์ หลีเส็น 

1.ข้าราชการครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาได้รับ
การเลื่อนข้ัน
เงินเดือนตามผล
การปฏิบัติงาน
อย่างเหมาะสมและ
เป็นธรรม ร้อยละ 
100 
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วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย ระยะเวลา 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ ตัวช้ีวัด หมายเหตุ 

23.เพ่ือสร้างขวัญกำลังใจ
และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรครู  
ให้มีประสิทธิภาพเต็ม
ความรู้ ความสามารถอันจะ
ส่งผลต่อคุณภาพการจัด
การศึกษา 

  ครั้งที่ 2 
1 เมษายน 

2564 
– 

30 กันยายน 
2565 

    

24.เพ่ือจัดซื้อจัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อ 
การบริหารจัดการภายใน
โรงเรียน 

10.พัฒนางาน
สำนักงาน 

คร ู 1  ตุลาคม  
2564  
– 

30 กันยายน 
2565 

5,000 นางหนึ่งฤทัย สวัสดิพละ 
นางสาวโศรยา โล๊ะและ 

1.มีวัสดุครุภัณฑ์ 
เพ่ือใช้ในการบริหาร
จัดการกลุ่ม
บริหารงาน 
บุคคลอย่างเพียงพอ 
100% 

 


