
 
 
 

 
 

โรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
การด าเนินการตามนโยบายการบริหารงานบุคคล 

 

 ร่วมกันก ำหนดนโยบำย วำงแผนงำน จัดระบบงำน ควบคุมงำน ประสำนงำนและติดตำมประเมินผล
งำน รวบรวมจัดท ำระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับงำนบุคคล จัดท ำแผนงำนฝ่ำยงำนบุคคล ให้สอดคล้องกับ
นโยบำยและ เกณฑ์กำรประเมินมำตรฐำนประกันคุณภำพภำยในโรงเรียน จัดท ำเอกสำรเกี่ยวกับแผนภูมิสำย
งำน ก ำหนดหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และพรรณน ำง ำนของบุคลำกรในส่วนที่เกี่ยวกับงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล 
นิเทศติดตำมกำร ปฏิบัติง ำนของบุคล ำกรในกลุ่มบริหำรงำนบุคคลให้เป็นไปตำมระเบียบของรำชกำร นโยบำย 
และมำตรฐำน คุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำง ๆ ในโรงเรียนเพ่ือพัฒนำกำรปฏิบัติง ำ
นของกลุ่ม บริหำรงำนบุคคล อย่ำงมีประสิทธิภำพ ประสำนงำนเกี่ยวกับงำนส ำนักงำนและจัดท ำสำเทศกลุ่ม
บริหำรงำน บุคคล วำงแผนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริม
ประชำธิปไตยและสภำ นักเรียน และจัดกิจกรรมด ำเนินงำนแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน ส่งเสริม 
ป้องกันและหลีกเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นกับนักเรียน ประสำนงำนกับบุคลำกรในโรงเรียนเพ่ือให้เกิด
ควำมเข้ำใจ ควำมร่วมมือใน กำรปฏิบัติงำน ประเมินผลงำนและกำรปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ท ำ
แผนปฏิบัติกำรและปฏิทิน ปฏิบัติงำนของกลุ่มบริหำรงำนบุคคลประเมินผลกำรปฏิบัติงำน/โครงกำรของกลุ่ม
บริหำรงำนบุคคลตำมแผนปฏิบัติ กำรและรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำซึ่ง
ประกอบด้วยงำนต่ำง ๆ ดังนี้  
 ๑. งำนส ำนักงำนกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
 ๒. งำนวำงแผน  สรรห ำ  บรรจุและแต่งตั้ง   
 ๓. งำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำรและเลื่อนเงินเดือน   
 ๔. งำนพัฒนำบุคล ำกรและมำตรฐำนจรรยำบรรณวิช ำชีพ   
 ๕. งำนทะเบียนประวัติและเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 



งานส านักงานกลุ่มบริหารงานบุคคล    
ขอบข่ายงาน   
 ๑. ลงทะเบียนรับหนังสือรำชกำร  เอกสำรต่ำง ๆ  และจัดระบบเอกสำรของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
 ๒. ด ำเนินกำรงำนธุรกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล  
 ๓. จัดท ำและรวบรวมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีและกำรใช้จ่ำยงบประมำณของกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
 ๔. ประสำนงำนงำนในกำรก ำกับ ติดตำมประเมินผลโครงกำรต่ำงๆ/กิจกรรมต่ำงๆของ  กลุ่ม
บริหำรงำนบุคคล  ให้เป็นไปตำมแผน/ปฏิทินปฏิบัติงำน  
 ๕. น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแก้ไข พัฒนำกลุ่มบริหำรงำนบุคคล   
 ๖. ประสำนและจัดท ำระบบข้อมูลสำรสนเทศภำยในกลุ่มบริหำรงำนบุคคล ให้เป็นปัจจุบัน                
เพ่ือก ำรบริหำรและกำรประช ำสัมพันธ์   
๗. ด ำเนินกำรจัดห ำวัสดุ อุปกรณ์  และสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก  เพ่ือใช้ในส ำนักงำนและบริกำร กลุ่มบริหำรงำน
บุคคล 
 
งานวางแผน  สรรหา  บรรจุและแต่งตั้ง  
ขอบข่ายงาน   
 ๑. วิเครำะห์ภำรกิจและแผนอัตรำก ำลังคนของครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ๒. จัดท ำบัญชี ควบคุมกำรก ำหนดอัตรำก ำลังโรงเรียนให้เหมำะสมกับงำนที่ปฏิบัติกำรสอนและ     
ปฏิบัติหน้ำที่พิเศษที่โรงเรียนมอบหมำย   
 ๓. ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรและประเมินสภำพควำมต้องกำรของก ำลังคนกับภำรกิจสถำนศึกษำ  
 ๔. ประสำนจ ำนวนอัตรำก ำลังของสถำนศกึษำเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดกับหน่วยงำนต้นสังกัด  
 ๕. จัดท ำภำระงำนส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำตำมควำมต้องกำรจ ำเป็นของ     
สถำนศึกษำน ำเสนอต่อฝ่ำยบริหำร  
 ๖. รวบรวมข้อมูลกำรจ้ำงครูและเจ้ำหน้ำที่ส ำนักงำนจำกทุกฝ่ำย เพ่ือจัดท ำโครงกำรจัดจ้ำงบุคลำกร     
ขำดแคลน  
 ๗. ประสำนงำนในกำรประเมินเตรียมควำมพร้อมและพัฒนำอย่ำงเข้มของครูผู้ช่วย      
 ๘. ประสำนงำนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับอัตรำก ำลังของสถำนศึกษำ  
 ๙. จัดท ำเอกสำรบรรจุแต่งตั้งตำมค ำสั่งผู้บริหำรโรงเรียน  
 ๑๐. จัดท ำเอกสำรค ำสั่งจ้ำงและค ำสั่งเลิกจ้ำงสัญญำจ้ำงจัดท ำทะเบียนคุมสัญญำจ้ำงของลูกจ้ำง       
ชั่วครำวภำยใต้เงินงบประมำณทุกประเภท 
 
 
 
 



งานเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและเลื่อนเงินเดือน  
ขอบข่ายงาน    
 ๑. จัดท ำแผนงำนและโครงกำรงำนเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรปฏิบัติรำชกำร    
 ๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันก ำรกระท ำผิดทำงวินัย   
 ๓. กำรด ำเนินกำรควำมผิดทำงวินัยของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและลูกจ้ำงชั่วครำว   
 ๔. ติดตำมรวบรวมข้อมูล สรุปและประเมินผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนผลงำนประจ ำปี  
 ๕. กำรด ำเนินงำนทำงวินัย และกำรลงโทษ จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวนทำงวินัย        
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำำศึกษำ จัดท ำค ำสั่งลงโทษทำงวินัยข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร  ทำง
กำรศึกษำจัดท ำรำยงำนกำรลงโทษทำงวินัยไปยังหน่วยเหนือ   
 ๖. กำรอุธรณ์และกำรร้องทุกข์ โดยรับเรื่องอุธรณ์และกำรร้องทุกข์ ด ำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำง            
กฎหมำยว่ำด้วยวินัยและกำรลงโทษของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ๗. จัดท ำข้อมูลกำรเลื่อนเงินเดือนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมควำมเห็นของ               
คณะกรรมกำร   
 ๘. จัดท ำทะเบียนและสถิติข้ำรำชกำรครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่เลื่อนเงินเดือน ตำม จ.๑๘   
 ๙. กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยกำรจัดท ำแบบประเมินผลงำนของข้ำรำชครูและบุคลำกร                  
ทำงกำรศึกษำ   
 ๑๐. สรุป รำยงำนผล และกำรน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผนและกำรเลื่อนเงินเดือน  
 ๑๑. กำรประเมินผลงำนตำมหัวข้อโดยกำรจัดท ำแบบประเมินด้ำนวินัย  
 ๑๒. กำรสรุปรำยงำนผลและกำรน ำผลไปวำงแผนพัฒนำ รำยงำนผลงำนประจ ำปีด้ำนกำร              
ด ำเนินกำรด้ำนวินัย   
 ๑๓. จัดท ำสรุปรำยงำนกำรปฏิบัติงำนต่อผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งานพัฒนาบุคลากร  มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
ขอบข่ายงาน   
 ๑. จัดท ำแผนหรือโครงกำรส ำหรับงำนพัฒนำบุคลำกร    
 ๒. วำงแผนและด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคล ำกรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืนๆ ด้ำนกำรจัดปฐมนิเทศ       
กำรแนะน ำบุคลำกร กำรจัดงำนต้อนรับ – ส่ง บุคล ำกร  
 ๓. วำงแผน ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริม กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรอบรม กำรศึกษำดูงำน กำรฝึกงำน      
เฉพำะต ำแหน่ง กำรศึกษำต่อ เพ่ือให้สอดคล้องตำมนโยบำยปฏิรูปกำรศึกษำด้ำนกำรพัฒนำครู และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ  
 ๔. ประสำนงำนในกำรประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐำนะของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ๕. จัดวำงแผนด้ำนสวัสดิกำรเพ่ือส่งเสริมให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ของโรงเรียนมี      
โอกำสพัฒนำวิชำชีพตนเอง โดยกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้นเพ่ือพัฒนำงำนในหน้ำที่ให้มี ประสิทธิภำพและ
คุณภำพ  
 ๖. จัดโครงกำรพัฒนำควำมก้ำวหน้ำให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำให้มีวิทยฐำนะสูงขึ้น      
ส่งเสริมกำรเปลี่ยนต ำแหน่งสำยงำนในหน้ำทีใ่ห้สูงขึ้น  
 ๗. วิเครำะห์สภำพงำนพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนและระเบียบ กฎหมำย แนวปฏิบัติที่เก่ียวข้อง   
 ๘. จัดระบบและวำงแผนในกำรจัดท ำคู่มือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของข้ำรำชกำรครูและบุคล ำกร      
ทำงกำรศึกษำให้สอดคล้องกับแบบแผนของทำงรำชกำรและโครงสร้ำงกำรบริหำรงำนของโรงเรียน   
 ๙. ประสำนงำนกำรด ำเนินกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน ภำระงำน      
มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน มำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิชำชีพของขำ้รำชกำรครู และ บุคลำกรในโรงเรียน    
 ๑๐. กำรส่งเสริมมำตรฐำนวิชำชีพและจรรยำบรรณวิช ำชีพ โดยกำรจัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้      
ด้ำนกฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับมำตรฐำนวิชำชีพ  
 ๑๑. กำรส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยกำรจัดท ำเกียรติบัตรยกย่องชมเชยในโอกำสต่ำง ๆ  
 ๑๒. ด ำเนินกำรขอรับใบอนุญำตประกอสบวิชำชีพ โดย จัดท ำค ำขอรับใบอนุญำตประกอบวิช ำชีพ        
กำรต่อใบอนุญำตประกอบวิชำชีพ   
 ๑๓. ส่งเสริมคุณธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรครูและบุคล ำกร จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้ส่งเสริมวินัย        
คุณธรรมและจริยธรรม  
 ๑๔. ก ำรสรุปรำยงำนผลและกำรน ำผลไปวำงแผนพัฒนำ รำยงำนผลงำนประจ ำปีด้ำนกำร ด ำเนิน
งำนพัฒนำบุคลำกร  มำตรฐำนและจรรยำบรรณวิช ำชีพ         
  
 
 
 
 



งานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ขอบข่ายงาน   
 ๑. วำงแผนกำรจัดท ำแ้้มประวัติของครู ลูกจ้ำงประจ ำ อย่ำงเป็นระบบ ทันสมัย สะดวกต่อกำร      
สืบค้นมีคุณภำพได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำน   
 ๒. ด ำเนินกำรจัดท ำแ้้มประวัติของครู ลูกจ้ำงประจ ำ รวมทั้งดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับกำรเพ่ิมวุฒิ     
กำรศึกษำกำรลำ กำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมำลำ กำรเลื่อนต ำแหน่ง กำรปรับวิทย
ฐำนะอันดับเงินเดือน และกำรเลื่อนเงินเดือน ให้สมบูรณ์และครบถ้วน  
 ๓. จัดท ำรำยงำนประวัติข้อมูลและบุคลำกรในสถำนศึกษำ เช่น เลขบัตรประจ ำตัวประช ำชน      
ต ำแหน่ง เลขที่ ต ำแหน่งวิทยฐำนะ อันดับเงินเดือน วัน/เดือน/ปีเกิด วัน/เดือน/ปีที่รับรำชกำร      และวุฒิ
กำรศึกษำสำขำวิชำเอก ให้สมบูรณ์ครบถ้วน เข้ำรูปเล่มรำยงำนประวัติข้อมูลครู น ำเสนอ     ผู้อ ำนวยกำร    
 ๔. จัดท ำสมุดลงเวลำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ส ำรวจวันเวลำกำรปฏิบัติง ำนของ               
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ให้เป็นปัจจุบัน  
 ๕. ศึกษำข้อมูลรำยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ จัดท ำและรวบรวมแบบรำยงำนกำร
เสนอ  ขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ประจ ำปี ของขำ้รำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 ๖. จัดท ำและรวบรวมแบบรำยงำนกำรเสนอขอพระรำชทำนเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ ส่งยังส ำนักงำน
เขตพ้ืนทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒   
 ๗. รวบรวมและสรุปข้อมูลประวัติกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ในแต่ละปีของข้ำรำชกำรครูและ      
บุคลำกร ทำงกำรศึกษำในโรงเรียน  
 ๘. จัดท ำสรุปกำรได้รับเครื่องรำชอิสริยำภรณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและเข้ำ
รูปเล่มน ำเสนอต่อผู้บริหำรรับทรำบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ         พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ชาติ    ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็นที่ 1  
แผนการปฏิรูปประเทศ(ด้านการศึกษา) ประเด็นที่ 3.1, 3.2, 3.3 และ 6.1 
แผนงาน    งานบริหารบุคคล 
สนองกลยุทธ์ที่    กลยุทธ์ที่ ๒  ด้านการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

       กลยุทธ์ที่ ๓  ด้านการส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ     ต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นางสาวศิรินันท์  จีนพก 
ระยะเวลาด าเนินการ     ตุลาคม 2564 – มีนาคม ๒๕๖5 
 

๑.  หลักการและเหตุผล 
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ จ าเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนจะต้องมีการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเป็นการ

เพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์ให้กับบุคลากรในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการสอน การ ใช้
เทคโนโลยีใหม่ ๆ ด้านประสบการณ์ท างาน ด้านสังคม ปัจจุบันการพัฒนาบุคลากรมีหลายรูปแบบ เช่น การส่ง
บุคลากรเข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน การศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ล้วนเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถด้านต่าง ๆ ให้บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งการพัฒนาจากประสบการณ์ตรงให้กับบุคลากร ผู้
ได้รับการพัฒนาจะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ได้รับความรู้ที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น ซึ่งจะน าความรู้ต่าง ๆ ที่ได้รับ 
กลับมาพัฒนากระบวนการเรียนการสอน หรือพัฒนางานที่ตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ตามหมวด 7 ครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียมบุคลากรใหม่และ
การพัฒนาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ประกอบกับการพัฒนาให้เป็นไปตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือรองรับการประเมินภายนอก  

ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาขึ้น เพื่อ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางศึกษาให้ได้รับรับความก้าวหน้าทางวิชาชีพ และเล็งเห็น
ความส าคัญของการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือน าความรู้ที่ได้รับมาจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเองให้
ดียิ่งขึ้น 

 

๒.  วัตถุประสงค ์
๒.๑ เพ่ือพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มี

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  

๓.  เป้าหมาย 
๓.๑ เชิงปริมาณ 

๓.๑.๑ ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือ
ความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 



๓.๑.๒ ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลำกรในสถำนศึกษำเข้ำรับกำรพัฒนำให้เป็นบุคคลแห่งกำร
เรียนรู้มีประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนวิชำชีพ 
          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพ 

๓.๒.๒ ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้ารับการพัฒนาให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

๔.  กิจกรรมการด าเนินการ 
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 จัดท าโครงการ ตุลาคม 2564 

นางสาวศิรินันท์   จีนพก 
และคณะครู 

2 แต่งตั้งคณะท างาน ตุลาคม 2564 
3 ประชุมวางแผน ตุลาคม 2564 
4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565 
5 รายงานผลโครงการ มีนาคม 2565 

 

5. งบประมาณ งบประมาณ  5,000 บาท (ถัวจ่ายทุกรายการ) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนี้ 

ที ่ กิจกรรม 
จ าแนกประเภทค่าใช้จ่าย 

รวม 
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1 
กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

- 500 - 500 

2 กิจกรรมอบรม สัมมนา - 1,000 - 1,000 
3 กิจกรรมการศึกษาดูงาน - 3,000 - 3,000 

4 
กิจกรรมส่งเสริมการท าวิจัยเ พ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

- - 500 500 

5 
กิจกรรมการนิเทศการจัดการเรียน
การสอน 

- - - - 

รวมทั้งสิ้น - 4,500 500 5,000 
 

6. การประเมินผล 
  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 

- สอบถาม 
- แบบบันทึก   

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินผลการบันทึก 

2. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะจาการอบรม 
สัมมนา 

- สอบถาม 
- แบบรายงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินรายงาน 



3. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรได้รับ
การพัฒนาความรู้และทักษะจาการศึกษา
ดูงาน 

- สอบถาม 
- แบบรายงาน 

- แบบสอบถาม 
- แบบประเมินรายงาน 

4. ร้อยละ ๘๐ ของครูและบุคลากรท า
วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

- นิเทศ ติดตาม 
- แบบรายงาน 

- แบบนิเทศ 
- แบบประเมินรายงาน 

5. ร้อยละ ๙๕ ของครูที่ได้รับการพัฒนา
และจัดการ เรี ยนการสอนได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

- นิเทศ - แบบนิเทศ 

   7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
7.๑ ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
 7.๒ ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

 

 
           ผู้เสนอโครงการ                           ผู้เห็นชอบโครงการ     

 
  

       ลงชื่อ                        ลงชื่อ               
   (นางสาวศิรินันท์   จีนพก)                  (นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
  ครูโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่            หัวหน้างานบริหารงานบุคคล 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

          ลงชื่อ 
(นางสาวศิรินันท์   จีนพก) 
คร ูรักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ 
 

 
 
 
 


