
 
                                                                                                                             

แบบเสนอโครงการ โรงเรยีนพระครูพิทยาคม จงัหวัดบุรีรัมย ์
ปีงบประมาณ 2564 

 
ชื่อโครงการหลัก....โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐาน 
วิชาชีพ..... 
ลักษณะโครงการ   โครงการปกติ      โครงการใหม่      โครงการพิเศษ     
ผู้รับผิดชอบโครงการ   .......นายสุพจน์  มีแก้ว..................................................... 

ฝ่าย ...บริหารงานบุคคล..    กลุ่มสาระ / งาน   ............................................................. 
 
สนองกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่  ......2.................................................................................................................... 

1. พัฒนาสถานศึกษาให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้  โดยยึดคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. สร้างเครือข่ายผู้ปกครอง  ชุมชน  และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพ     

การศึกษา 

5. พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

สนองพันธกิจของโรงเรียนข้อที่ ..............1........6.................................................................................................... 

 1.  จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 2.  พัฒนาขีดความสามารถของผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ 
     3.  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  โดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
       4.  จัดสภาพแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  นวัตกรรม  และเทคโนโลยี  ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้    
       5.  บริหารจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามหลักธรรมาภิบาล 
       6.  พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะตามสายงาน 
          7.  ประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
          8.  ส่งเสริม  สนับสนุน  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
    

 
สนองมาตรฐานการศึกษา  

  มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
   ข้อที่ 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน    ตัวบ่งชีย้่อยที่   ................................. 

1.มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การส่ือสาร และการคิดคำนวณ 

2.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน 



 
                                                                                                                             

  ความคิดเห็น และแก้ปัญหา 
3.มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม 
4.มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
5.มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 
6.มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติท่ีดีต่องานอาชีพ 
 

   ข้อที่ 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน  ตัวบ่งชี้ย่อยที่   ................................. 
1.การมีคุณลักษณะและค่านิยมท่ีดีตามท่ีสถานศึกษากำหนด 

2.ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย 
3.การยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย 
4.สุขภาวะทางร่างกาย และจิตสังคม 

   มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา    
        ตัวบ่งชี้ย่อยที่   ......4........................... 

1.มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถานศึกษากำหนดชัดเจน 

2.มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา 
3.ดำเนินงานพัฒนาวิชาการท่ีเน้นคุณภาพของผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ 
  ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
4.พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
5.จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ  
6.จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ 

  มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นสำคัญ 
                    ตัวบ่งชี้ย่อยที่   ...............5.................. 

1.จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

2.ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ 
3.มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก 
4.ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผู้เรียน 
5.มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ 
  เรียนรู้  

สนองยุทธศาสตร์ชาติ 
 1. การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 
 2. การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
         ของประเทศ 
 3. การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษา 



 
                                                                                                                             

 5. การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
 6. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา 

สนองกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพม.เขต 32  
          กลยุทธ์ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม เทคโนโลยี เพื่อเป็นเครื่องมือ    
                           ในการเรียนรู้ 
           กลยุทธ์ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           กลยุทธ์ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ท่ัวถึงครอบคลุมผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
           กลยุทธ์ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ 
           กลยุทธ์ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษาตามแนวทางการกระจายอำนาจ เน้นการมี   
               ส่วนร่วมจากทุภาคส่วน 
           
  
 
1. หลักการและเหตุผล 

   1.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีจำนวนเพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 
   2.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีเพียงพอในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
   3.  เพื่อให้โรงเรียนมีครูสอนครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอในการปฏิบัติ 

หน้าท่ี             
   4.  เพื่อให้การทำงานของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลในการทำงาน  เกิดสภาพคล่องในการ
ทำงานท้ังโรงเรียน  และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
   5.  เพื่อยกย่องชมเชย สร้างขวัญ กำลังใจให้แก่ครู และนักเรียนท่ีเสียสละเวลาเพื่องานสังคม 
        6.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้ารับการอบรม และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น 
            7.  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความศรัทธาในวิชาชีพ 
       8.  เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการอบรมดูงานศึกษานอกสถานท่ี และได้รับประสบการณ์
ใหม่ๆเพิ่มข้ึน 
            9.  เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมและมีความศรัทธาในวิชาชีพ 
            10. เพื่อให้ครูมีความตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

2.   วัตถุประสงค์ 
           1.  เพื่อให้มีครูสอนครบทุกกล่มสาระการเรียนรู้    

  2  เพื่อใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาการเรียนการสอนทำให้มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้   
  3.  เพื่อให้มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการทำงานด้านเอกสารและให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน                                           

 4.  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ ครู นักเรียนท่ีเข้าร่วมจัดกิจกรรมและเชิดชูให้ครู นักเรียน เป็นบุคคล
ตัวอย่างด้านกิจกรรม สร้างโอกาสทางการศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้น ของนักเรียน 
  5. เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับความรู้ใหม่ๆ และได้รับประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มขึ้น 



 
                                                                                                                             

     6. ครูและบุคลากรทางการศึกษานำผลการอบรม สัมมนาพัฒนางานและพัฒนาการเรียนการสอนทำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 

      7. เพื่อให้ครูและนักเรียนมีความตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
3.   เป้าหมาย 

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
      1. เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างครูพิเศษในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 คน  
      2. เพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอในการจ้างบุคลากรทางการศึกษา  จำนวน  5  คน  

              3. มีเครื่องมือเพียงพอในการทำงานบคุคล 
     4. ครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 95 

      5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรูไ้ด้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ครบ 20 ช่ัวโมง  
    6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา 

      7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้เข้าร่วมอบรม สัมมนาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
    8. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีงบประมาณเพียงพอในการเข้าร่วมอบรม สัมมนา 
    9. ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความตระหนักและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 
 
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

   1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนทำให้การเรียนการสอน 
มีประสิทธิภาพส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึน้   
                2. งานฝ่ายบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพ 
      3. ครู นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการทำกิจกรรม รู้จักการวางแผนการทำงาน และเป็นบุคคล
ตัวอย่างท่ีประสบความสำเร็จท้ังทางด้านการเรียน  และด้านกิจกรรม 
      4. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรม  สัมมนา  เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึ้น 
      5. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมอบรมสัมมนา เพื่อส่งเสริมศักยภาพให้สูงขึ้น 

 3.3 เป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

มาตรฐานที่ ข้อที่ 
ร้อยละของนักเรียน/ 
ครูที่ได้ระดับดีขึ้นไป 
หรือระดับคุณภาพ 

มาตรฐานที่ 2 
กระบวนการ
บริหารและ
การจัดการ
ของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.2 การวางแผนและดำเนินงานพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สถานศึกษามีแผนและดำเนินงานพัฒนาคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษา ที่มีความเหมาะสม 

ระดับดี 

   
 

4.   ระยะเวลาในการดำเนินงาน  



 
                                                                                                                             

ท่ี กิจกรรม 

ปีงบประมาณ 2564 

ผู้รับผิดชอบ ภาคเรียนที่  2 (ต.ค.63 - มี.ค.64) ภาคเรียนที่ 1 (เม.ย.64 - ก.ย.64) 
ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลาที่
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 
ค่าจ้างครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

395,000 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

441,000 ครูภิญญดา 

2 
พัฒนางานสำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

15,500 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

15,500 ครูวณิชชา 

3 
ยกย่องชมเชยสร้างขวัญ
กำลังใจ 

1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

 ครูวณิชชา 

4 
อบรมพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

46,985 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

46,985 ครูสุพจน์ 

5 
อบรมสัมมนาศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี 

1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

  
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

80,000 ครูนฤทธิกร 

6 โรงเรียนสุจริต 
1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

2,900 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

2,900 ครูอรรถพล 

7 งานเวรประจำวัน 
1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

1,255 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

1,250 ครูภิญญดา 

8 งาน ก.พ.7 
1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

515 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

515 ครูภิญญดา 

9 งานวันลา 
1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

500 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

 ครูอรรถพล 

10 
พัฒนางานเลขานุการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

1 ต.ค. 63 – 
31 มี.ค. 64 

550 
1 เม.ย. 64 – 
30 ก.ย. 64 

  ครูนฤทธิกร 

5.  งบประมาณทั้งหมด(รวมทุกกิจกรรม) 

ท่ี กิจกรรม 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 
ประเภทของเงิน 

รวม 

ประเภทของเงิน 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน 
อื่น ๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงินรายได้
สถานศึกษ

า 

เงิน 
อื่น ๆ 

1 

ค่าจ้างครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 

336,000 59,000 

 

395,000 

 

336,000 105,000 

 

441,000 

2 พัฒนางาน  15,500   15,500  15,500   15,500 



 
                                                                                                                             

ท่ี กิจกรรม 

ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2564 
ประเภทของเงิน 

รวม 

ประเภทของเงิน 

รวม พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงินรายได้
สถานศึกษา 

เงิน 
อื่น ๆ 

พัฒนา
คุณภาพ
ผู้เรียน 

เงิน
อุดหนุน
รายหัว 

เงินรายได้
สถานศึกษ

า 

เงิน 
อื่น ๆ 

สำนักงานกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

3 
ยกย่องชมเชยสร้าง
ขวัญกำลังใจ 

 
 

  
 

 
 

  
 

4 
อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการ
ศึกษา 

 
46,985 

  
46,985 

 
46,985 

  
46,985 

5 
อบรมสัมมนาศึกษา
ดูงานนอกสถานท่ี 

      
80,000 

  
80,000 

6 โรงเรียนสุจริต  2,900   2,900  2,900   2,900 
7 งานเวรประจำวัน  1,255   1,250  1,250   1,250 
8 งาน ก.พ.7  515   515  515   515 
9 งานวันลา  500   500  500   500 

10 
พัฒนางาน
เลขานุการกลุ่ม
บริหารงานบุคคล 

 
500 

  
500 

 
 

  
 

รวม  404,15
5 

59,000  463,15
0 

 483,65
0 

105,00
0 

 588,65
0 

รวมงบประมาณ 

5.1 เงินอุดหนุนกิจกรรมพฒันาคุณภาพผู้เรียน  .......................   บาท 

5.2 เงินอุดหนุนรายหัว               .. 1,051,800......   บาท 
 5.3 เงินรายได้สถานศึกษา     .......................   บาท 

 5.4 เงินอื่น ๆ      .......................   บาท   

รวมทั้งสิ้น             .... 1,051,800.....   บาท 

    6. หน่วยงาน / ผู้ที่เก่ียวข้อง    
6.1 โรงเรียนพระครูพิทยาคม 
6.2 ........................................................................................... 
6.3 ........................................................................................... 

 



 
                                                                                                                             

    7. การติดตามและประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เคร่ืองมือวัดและประเมินผล 

1. มีครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติการ
สอน 

1. ประเมินการปฏิบัติงาน 
2. ข้อมูลการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 แฟ้มเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นลายลักษณ์
อักษร 
 

แบบสรุปโครงการ สรุปข้อมูลเอกสารปฏิบัติงาน
ตามโครงการ 

3. จำนวนครู นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับ
เกียรติบัตร 

สอบถาม/ แบบประเมิน 
 

         เกียรติบัตร  

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาการ
ปฏิบัติการสอน 
  

1. แบบรายงานการไป
ราชการ 
2. ข้อมูลการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

1 แฟ้มเอกสารหลักฐาน
ต่างๆ 

5. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วม
อบรม สัมมนาและศึกษานอกสถานท่ี 

1. รายงานการไปราชการ 
2. ข้อมูลการรายงานผลการ
อบรม สัมมนาและศึกษา
นอกสถานท่ี 

1 แฟ้มเอกสารหลักฐาน  
  ต่างๆ 

 
    8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 1. โรงเรียนมีครูและบุคลากรทางการศึกษาเพียงพอและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ  
           2. กลุ่มบริหารงานบุคคล มีวัสดุ อุปกรณ์ท่ีเพียงพอในการทำงานด้านเอกสาร มีประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
           3. ครูและนักเรียนมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้พัฒนาและมีความรู้เพิ่มขึ้น 
 

 
ลงช่ือ..............................................ผู้เสนอโครงการ      ลงช่ือ.................................................ผู้เหน็ชอบโครงการ 
             (นายสุพจน์  มีแก้ว)                                          (นางพรทิพย์  เอี่ยมมาลา) 
 ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ..      รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                   
 
 
ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      ลงช่ือ.........................................ผู้เห็นชอบโครงการ      
     (นางเพ็ญพร  จันทร์ละมุนมา)                                        (นางศิวารมณ์  เรืองไกล)                                                                                                                     
         หัวหน้างานแผนงาน                                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 



 
                                                                                                                             

 
                                     ลงช่ือ..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
                                             (นายสัญญา  บุณยพงศ์พิกุล) 
                                      ผู้อำนวยการโรงเรียนพระครูพิทยาคม  
 


