
 
 
 

ประกาศ โรงเรียนสารวิทยา 

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

 เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนสารวิทยา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้ง
องค์กรรวมทั้งให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
 โรงเรียนสารวิทยา จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลและกรอบอัตรากำลัง ดังนี้ 

๑. จัดทำแผนอัตรากำลังเพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการทบทวนกระบวนการทำงานและกำหนดกรอบ
อัตรากำลังให้สอดคล้องกับภารกิจ อำนาจหน้าที่ของสถานศึกษาให้เป็นไปอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ 

๒. การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ การแบ่งส่วนราชการภายในและกำหนดหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ในส่วนราชการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา 

๓. การรับสรรหาบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้จัดทำขั้นตอนและประกาศทางเว็บไซต์ พร้อมติดป้าย
ประชาสัมพันธ์ของสถานศึกษาให้ชัดเจน 

๔. การย้ายของผู้บริหาร ครู และบุคลากร ทำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานกำหนด 

๕. จัดทำแผนพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาได้มีการพัฒนา
ความรู้ ความสามารถ วิสัยทัศน์ และมีการเรียนรู้ร่วมกัน สามารถนำความรู้ในด้านต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๖. การพัฒนาครูและบุคลากร มีการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทุกสายงานได้รับความรู้ในหลักสูตรตาม
สายงานเพ่ือมุ่งเน้นในการพัฒนาตามมาตรฐานและแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ
ที่เป็นไปตามตำแหน่งแต่ละประเภท 

๗. การส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษามุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษา 

๘. การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการจัดการศึกษา 
๙. การประเมินผลงานเพื ่อแต่งตั ้งให้ดำรงตำแหน่งที ่ส ูงขึ ้นในตำแหน่งต่าง ๆ จะยึดถือความรู้ 

ความสามารถเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
๑๐. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสำนักงาน ก.ค.ศ. กำหนด 
๑๑. การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถตรวจสอบได้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

         ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 

        
       (นายนโรดม นรินทร์รัมย์) 
             ผู้อำนวยการโรงเรียนสารวิทยา 



โครงการที่ 4   โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที ่12  กิจกรรมพัฒนาครแูละบุคลากร 
สนองยุทธศาสตร์ข้อที ่2 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน   
     ข้อที ่5 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบัการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงาน 
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล   
       ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.  
   มาตรฐานที่ 2  ตัวบ่งช้ีข้อ  2.4   
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   1. นางสาวนันท์นภัส วิรัตนภ์ัทธิรากร  
ลักษณะกิจกรรม           ต่อเนื่อง          ใหม่ 
หลักการและเหตุผล 
               ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ มีทักษะ สมรรถนะ และ
คุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้ นฐาน และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ซึ่งนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2562-2580) 
ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ โรงเรียนสารวิทยา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องนโยบาย ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการและตรงตามศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้รู้เท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลง
ของโลกสมัยใหม่และยุค Thailand 4.0    
 
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 
 1. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัตติามหลักธรรมาภบิาล 
 2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจดั
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถน าไปปฏิบัตไิด้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 3. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้รบัการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 4. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง สามารถเข้าถึงและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้
ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสม 
 

 
 
 



เป้าหมายของกิจกรรม 
      1. เชิงปริมาณ    
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน    5   คน 

   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา    จ านวน 131   คน 

   - บุคลากรสนับสนุน/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว  จ านวน   30   คน 
 2. เชิงคุณภาพ  
    ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รบัการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงานใน
รูปแบบที่หลากหลาย สามารถน าประสบการณ์และทักษะที่เกิดจากการพัฒนามาใช้ปฏิบัติงานดา้นการจัดการศึกษาและการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
กิจกรรมและการด าเนินการ 
ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมงาน 

1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
        - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 

 
 

ต.ค. 64  
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 

นางสาวนันท์นภัส วิรตัน์ภัทธิรากร 
และคณุครูที่เกีย่วข้อง 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร
เพื่อวางแผนในการพัฒนาครูและบุคลากร  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
         - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 
2.2 ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร ใน 
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
         - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 
2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
เพื่อไปส ารวจสถานท่ี และประเมนิงบประมาณ ในการ
ด าเนินการใน 
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 

 
 
 

ต.ค. 64 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 

ต.ค. 64- พ.ย. 64 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 
 
 

ก.พ. 65 
ก.พ. 65 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

นางสาวนันท์นภัส วิรตัน์ภัทธิรากร 
และคณุครูที่เกีย่วข้อง 



ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 
2.4 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
เพื่อวางแผนในการพัฒนาครูและบุคลากร  
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 
2.5 ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร เพื่อวางแผนและ
ขั้นตอนก าด าเนินกิจกรรม 
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 
 
 

ก.พ. - มี.ค. 65  
ก.พ. - มี.ค. 65  

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 
 

มี.ค. - พ.ค. 65 
มี.ค. - พ.ค. 65 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
3 ขั้นสรุปประเมินผล 

3.1 ประเมินผลการปฏิบัติกจิกรรม       
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 
3.2 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏบิัติงาน 
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 
 
3.3 ประเมินผลการปฏิบัติกจิกรรม       
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 

 
 

พ.ย. 64 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 

พ.ย. 64 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

นางสาวนันท์นภัส วิรตัน์ภัทธิรากร 
และคณุครูที่เกีย่วข้อง 



ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 
3.4 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏบิัติงาน 
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
 

พ.ค. 65 
พ.ค. 65 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
 

ต.ค. 64 - ก.ย. 65 
ต.ค. 64 - ก.ย. 65 

 
สถานที่ด าเนินการ 
 - โรงเรียนสารวิทยา 
 - สถานท่ีจัดอบรมสัมมนาที่มีความเหมาะสม 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 - พฤษภาคม 2565 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 

ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

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

พัฒนาครูและบคุลากร 
        - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

            

2 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาครูและบคุลากรเพื่อวางแผน
ในการพัฒนาครูและบุคลากร  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 

            



ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

3 ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร 
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

            

4 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาครูและบคุลากร เพื่อไปส ารวจ
สถานท่ี และประเมินงบประมาณ ใน
การด าเนินการใน 
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

            

5 ประชุมคณะกรรมการด าเนินการ
พัฒนาครูและบคุลากร เพื่อวางแผน
ในการพัฒนาครูและบุคลากร  
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 ด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากร             



ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
6 เพื่อวางแผนและขั้นตอนก าด าเนิน

กิจกรรม 
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

7 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม       
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

            

8 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบตัิงาน 
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

            

9 ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรม       
         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

            



ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

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

         - กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
         - กิจกรรมการอบรมสัมมนา
ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 
         - กิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
        - กิจกรรมศึกษาดูงานจาก
แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
        - กิจกรรมอบรมของกลุ่ม
สาระ/กลุม่งาน/หน่วยงานภายนอก 

            
 

งบประมาณที่ใช้ 
  1.เงินงบประมาณ  
  - เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน             -   บาท 
  - เงินเรียนฟรี 15 ปี   จ านวน  -   บาท 
             - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน         1,394,748 บาท  
 2. เงินนอกงบประมาณ/เงินอ่ืนๆ   จ านวน  - บาท 
ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม 

ทรัพยากรในการด าเนินงาน งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน 

กิจกรรมการศึกษาดูงาน  
- ค่าที่พัก ครูจ านวน 166 คน คนละ 600 

บาทต่อคืน จ านวน 2 คืน 
- ค่าอาหารเช้า ครจู านวน 166 คน คนละ 

50 บาทต่อมื้อ จ านวน 3 มื้อ 
- ค่าอาหารกลางวัน ครูจ านวน 166 คน คน

ละ 200 บาทต่อมมื้อ จ านวน 3 มื้อ 
- ค่าอาหารเย็น ครูจ านวน 166 คน คนละ 

300 บาทต่อมื้อ จ านวน 2 มื้อ 
- ค่าอาหารว่าง ครูจ านวน 166 คน คนละ 

50 บาทต่อครั้ง จ านวน 6 ครั้ง 
- ค่ารถจ านวน 3 คัน เหมาเป็นคัน คันละ 

36,322 บาทต่อคันต่อวัน จ านวน 3 วัน 

 
166 
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36,322 
 

 
 

199,200 
 

24,900 
 

99,600 
 

99,600 
 

49,800 
 

326,898 
 

 
 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 

 
 

199,200 
 

24,900 
 

99,600 
 

99,600 
 

49,800 
 

326,898 
 

รวม     799,998 



ทรัพยากรในการด าเนินงาน งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน 

กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปดิภาคเรียนท่ี 1 
- ค่าอาหารว่าง ครูจ านวน 166 คน คนละ 

35 บาทต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง 
- ค่าอาหารกลางวัน ครูจ านวน 166 คน คน

ละ 110 บาทต่อมมื้อ จ านวน 1 มื้อ 
- ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 1,200 บาท จ านวน 

8 ช่ัวโมง 
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166 
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35X2 
 

110X1 
 
1,200X8 

11,620 
 

18,260 
 

9,600 

 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 

11,620 
 

18,260 
 

9,600 

รวม     39,480 
กิจกรรมการอบรมสัมมนาก่อนเปดิภาคเรียนท่ี 2 

- ค่าอาหารว่าง ครูจ านวน 166 คน คนละ 
35 บาทต่อครั้ง จ านวน 2 ครั้ง 

- ค่าอาหารกลางวัน ครูจ านวน 166 คน คน
ละ 110 บาทต่อมมื้อ จ านวน 1 มื้อ 

ค่าวิทยากร ช่ัวโมงละ 1,200 บาท จ านวน 8 ช่ัวโมง 
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166 

 
1 
 

35X2 
 

110X1 
 

1,200X8 

11,620 
 

18,260 
 

9,600 

 
เงินรายได้สถานศึกษา 

 
เงินรายได้สถานศึกษา 

 
เงินรายได้สถานศึกษา 

11,620 
 

18,260 
 

9,600 

รวม     39,480 
กิจกรรมอบรมของกลุ่มสาระ/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
ภายนอก 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร ์
 

- กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาไทย 
 

- กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 
 

- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 

- กลุ่มบรหิารวิชาการ 
 

- กลุ่มบรหิารงบประมาณ 
 

- กลุ่มบรหิารทั่วไป 
 

- กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
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เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 
 

เงินรายได้สถานศึกษา 

 
 

10,000 
 

10,000 
 

5,000 
 

30,000 
 

80,000 
 

50,000 
 

27,650 
 

20,000 

รวม    เงินรายได้สถานศึกษา 1,394,748 
 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
        1.  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์สุจริต ยดึมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัตติามหลักธรรมาภบิาล 
        2.  ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจดั
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถน าไปปฏิบัตไิด้
อยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
        3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงานในรูปแบบท่ีหลากหลาย 
        4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง สามารถเข้าถึงและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้
ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีได้อยา่งเหมาะสม 
 
การประเมินผล 

วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. ประเมินความพึงพอใจ 
  

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
  

1. ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจดัการโครงการห้องเรียนพิเศษ 
ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด   

        
       ลงช่ือ ................................................ผู้เสนอกิจกรรม
              (นางสาวนันท์นภัส วิรัตน์ภัทธิรากร)                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การอนุมัติกิจกรรม  
ความคิดเห็นของแผนงานกลุม่บริหาร 
  เห็นควรอนุมัติใหด้ าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ      
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล.........................................................................................  
                  ลงช่ือ................................................ 

                (นางสาวธัญทิพย์   อริยอัครพงษ์) 
                                                       แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   เห็นควรอนุมัติใหด้ าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล............................................................................................   
         ลงช่ือ...................................................  
                 (นายอนุรักษ์  จิ๋วสุข) 

    รองผู้อ านวยการ กลุม่บรหิารงานบุคคล 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เห็นควรอนุมัติใหด้ าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ      
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล.........................................................................................  
        ลงช่ือ................................................ 

                    (นางสาวศิรธันย์  สามเชียง) 
                                                   หัวหน้างานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  เห็นควรพิจารณาอนุมตัิให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการ      
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล.........................................................................................  
         ลงช่ือ................................................ 
                            (นางทยิดา  ตั้งตระกลู) 

    รองผู้อ านวยการ กลุม่บรหิารงบประมาณ 

 

  อนุมัติกิจกรรม       ไม่อนุมัติกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
                (นายนโรดม  นรินทร์รัมย์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 



โครงการที่ 4    โครงการยกระดับคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมที่ 14   กิจกรรมส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
สนองยุทธศาสตร์ข้อที ่2 ยุทธศาสตรด์้านการยกระดับคณุภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สอดคล้องกับจุดเน้นของโรงเรียน   
     ข้อที ่5 ครูและบุคลากรทางการศกึษาได้รับการพัฒนาสมรรถนะตรงตามสายงาน   
ตรงกับคุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล   
       ด้านบริหารจดัการด้วยระบบคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการประกนัคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ สพฐ.  
              มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจดัการ   
                                ตัวบ่งช้ี  ข้อ  2.4 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ กลุ่มบรหิารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม   1. นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ์ 
   2. นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ 
   3. นางธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 
ลักษณะกิจกรรม           ต่อเนื่อง          ใหม่ 
หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน และการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้มีความรู้ มีทักษะ  สมรรถนะ และ
คุณลักษณะตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 ซึ่งนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2562-2580) 
ในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ได้ก าหนดให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างมีคุณภาพทั้งระบบ โรงเรียนสารวิทยา มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้
สอดคล้องนโยบาย ตระหนักถึงความส าคัญในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพ
ครูและบุคคลากรทางการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองตามความ
ต้องการและตรงตามศักยภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้รู้เท่าทันยุคการเปลี่ยนแปลง
ของโลกสมัยใหม่และยุค Thailand 4.0    
วัตถุประสงค์ของกจิกรรม 
 1.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดีต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพและปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

 2.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายด้านการจัด
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสามารถน าไปปฏิบัติได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
 3.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีความรู้ ความเข้าใจต่อกฎหมาย กฎระเบียบ วินัย 
การรักษาวินัย และความตระหนักในบทบาทหน้าที่ภาระงานในการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่ความเป็นครูมืออาชีพตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพ  
 4.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักและ
สมรรถนะประจ าสายงานในรูปแบบที่หลากหลาย  



  5.  เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง สามารถเข้าถึงและน าเทคโนโลยีที่ทันสมัย มาใช้
ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาและการปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม  
 6.  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่ง ได้แลกเปลี่ยนเรยีนรู้จากสถานศึกษาหรือหน่วยงานต้นแบบ
ที่ประสบความส าเร็จดา้นการจดัการศึกษาหรือการบริหารจัดการ จากการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น 
 
 
เป้าหมายของกิจกรรม 
      1. เชิงปริมาณ    
   - ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน    5   คน 
   - ครูและบุคลากรทางการศึกษา   จ านวน  131  คน 
    - บุคลากรสนับสนุน/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว จ านวน   30   คน 
 2. เชิงคุณภาพ  
           ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสาย
งานในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถน าประสบการณแ์ละทักษะที่เกิดจากการพัฒนามาใช้ปฏิบัติงานด้านการจัดการศึกษาและ
การปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 
 
กิจกรรมและการด าเนินการ  
1. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ 

ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมงาน 

1.1 ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
1.2 ครูบันทึกข้อความขอรับการประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2564 
1.3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูลประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  
ปีการศึกษา 2564 
 

 
ต.ค. 64 – ก.พ. 65 

 
1. นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ 
2. คณะกรรมการงานบุคลากร 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ปีการศึกษา 
2564 
2.2 คณะกรรมการรวบรวมผลการประเมิน ส่งให้ผู้รับการ
ประเมินท า วฐ.2 
2.3 ครูผู้รับการประเมิน น า วฐ.2 ส่งงานบุคลากรเพื่อเสนอ
เซ็น 

 
มี.ค. 65 

 
1. นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ 
2. คณะกรรมการงานบุคลากร 
3. คณะกรรมการตรวจสอบและ
กลั่นกรองข้อมูลประเมินผลงานท่ี
เกิดจากการปฏิบัตหิน้าท่ี 
4. ครูผู้ขอรับการประเมินผลงาน 

3 ขั้นสรุปประเมินผล 
3.1 ประเมินผลการปฏิบัติกจิกรรม 
3.2 จัดท ารายงานสรุปผลการปฏบิัติงาน 

 
มี.ค. 65 

 
1. นางสาวสุภาลักษณ์ อุตตะมะ 
2. คณะกรรมการงานบุคลากร 



 
2. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มขีวัญและก าลังใจ วันเกียรติยศ 

ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมงาน 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ วางแผน ก าหนดแนวทางและ
มอบหมายงาน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 

 
พ.ย.64 

 
พ.ย.64 

 

 
นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ ์

และคณะกรรมการงาน
บุคลากร 

 
2 ขั้นด าเนินการ 

2.1 ประชุมช้ีแจงผู้เกี่ยวข้อง 
2.2 จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ีก าหนดไว้ 
2.3 พิจารณาคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นด้าน
ต่าง ๆ (Best Practice) 
2.4 ประกาศเชิดชูเกียรติมอบรางวัล โล่หรือเกียรติบัตรครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
พ.ย.64 

ธ.ค. 64 – ส.ค.65 

 
นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ ์

และคณะกรรมการงาน
บุคลากร 

3 ขั้นสรุปประเมินผล 
 - ประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรม 
 - จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบตัิงาน 

 
ก.ย.65 

 
นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ ์

 
 
3. กิจกรรมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมงาน 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ วางแผน ก าหนดแนวทางและ
มอบหมายงาน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 

 
พ.ย.64 

 
พ.ย.64 

 
นางธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 
และครูในกลุ่มงานบุคลากร 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ส ารวจ ตรวจสอบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีคุณสมบัติอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
2.2 ตรวจสอบข้อมูลผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสรยิาภรณ ์
2.3 ด าเนินการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ ์

 
ก.ย.65 

 
นางธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 
และครูในกลุ่มงานบุคลากร 

3 ขั้นสรุปประเมินผล 
- ประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรม 
- จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

 
ก.ย.65 

 
นางธีราภรณ์  พฤกษ์พงศ์พันธ์ 

 



 
4. กิจกรรมต้อนรับครูใหม,่ส่งครูย้ายและเลื่อนวิทยฐานะ 

ที ่ รายการ/ขั้นตอนการปฏิบัติการ ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 ขั้นเตรียมงาน 

1.1 ประชุมคณะกรรมการ วางแผน ก าหนดแนวทางและ
มอบหมายงาน 
1.2 จัดท าแผนปฏิบัติการ และเสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
งบประมาณ 

 
ต.ค.64 

 
ต.ค.64 

 
นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ ์

และครูในกลุ่มงานบุคลากร 

2 ขั้นด าเนินการ 
2.1 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง 
2.2 ส ารวจครูใหม,่ครูย้ายและเลื่อนวิทยฐานะ 
2.3 จดัเตรียมของที่ระลึก 
2.4 ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
ต.ค.64-พ.ค.65 

 
นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ ์

และครูในกลุ่มงานบุคลากร 

3 ขั้นสรุปประเมินผล 
- ประเมินผลการปฏิบตัิกิจกรรม 
- จัดท ารายงานสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

 
ก.ย.65 

 
นางสาวธัญทิพย์  อริยอัครพงษ ์

 
สถานที่ด าเนินการ 
 โรงเรียนสารวิทยา 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565 
ปฏิทินปฏิบัติงาน 
1. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ 

ที ่
รายการ/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

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

ปฏิบัติงาน 
            

2 ครูบันทึกข้อความขอรับการ
ประเมินผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัตหิน้าท่ีปีการศึกษา 
2564 

            

3 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ตรวจสอบและกลั่นกรอง
ข้อมูลประเมินผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ี  
ปีการศึกษา 2564 

    
 
 

        



4 - ประเมินผลงานที่เกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 
2564 
- คณะกรรมการรวบรวมผล
การประเมิน ส่งให้ผู้รับการ
ประเมินท า วฐ.2 
- ครูผู้รับการประเมิน น า 
วฐ.2 ส่งงานบุคลากรเพื่อ
เสนอเซ็น 

            

5 - ประเมินผลการปฏิบัติ
กิจกรรม 
- จัดท ารายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน 

            

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
2. กิจกรรมส่งเสริมบุคลากรให้มขีวัญและก าลังใจ วันเกียรติยศ 

ที ่
รายการ/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมคณะกรรมการ  *           
2 จัดท าแผนปฏิบัติการ เสนอ

โครงการขออนุมัต ิ
 **           

3 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง  **           
4 จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว ้
            

5 ประเมินผล สรุปผลและ
จัดท ารายงานการปฏิบตัิงาน 

           *** 

ปฏิทินปฏิบัติงาน 
3. กิจกรรมเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

ที ่
รายการ/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมคณะกรรมการ  *           
2 จัดท าแผนปฏิบัติการ เสนอ

โครงการขออนุมัต ิ
 **           

3 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง  **           
4 จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว ้
            

5 ประเมินผล สรุปผลและ
จัดท ารายงานการปฏิบตัิงาน 

           *** 



ปฏิทินปฏิบัติงาน 
4. กิจกรรมต้อนรับครูใหม,่ ส่งครูย้ายและเลื่อนวิทยฐานะ 

ที ่
รายการ/ขั้นตอนการ

ปฏิบัติการ 
ปีงบประมาณ 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 ประชุมคณะกรรมการ *            
2 จัดท าแผนปฏิบัติการ เสนอ

โครงการขออนุมัต ิ
**            

3 ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง **            
4 จัดกิจกรรมตามแผนงานท่ี

ก าหนดไว ้
            

5 ประเมินผล สรุปผลและ
จัดท ารายงานการปฏิบตัิงาน 

           *** 

 
 
งบประมาณที่ใช้ 
  1. เงินงบประมาณ  
  - เงินอุดหนุนรายหัว  จ านวน             -   บาท 
  - เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ป ี  จ านวน  -   บาท 
             - เงินรายได้สถานศึกษา  จ านวน           38,820  บาท  
 2. เงินนอกงบประมาณ/เงินอ่ืนๆ   จ านวน  - บาท 
ทรัพยากรในการด าเนินกิจกรรม 
1. กิจกรรมส่งเสริมความก้าวหนา้ทางวิชาชีพ 

ทรัพยากรในการด าเนินงาน งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน 

จัดอบรม/สมัมนา/ประชุมเชิงปฏบิัติการ   7,000 เงินรายได้สถานศึกษา 7,000 
ค่าอาหารกลางวัน (50 x 136) 
ค่าอาหารว่าง (35x 2มื้อ x136) 

136 
136 

50 
35 

6,800 
9,520 

เงินรายได้สถานศึกษา 
   เงินรายไดส้ถานศึกษา 

6,800 
9,520 

จัดท าเอกสาร   3,000 เงินรายได้สถานศึกษา 3,000 
รวม     26,320 

 
2. กิจกรรมแสดงความยินดีเลื่อนวิทยฐานะ/เลื่อนต าแหน่ง 

ทรัพยากรในการด าเนินงาน งบประมาณ 
รายการ จ านวน ราคาต่อ

หน่วย 
จ านวน

เงิน 
แหล่งงบประมาณ จ านวนเงิน 

ของที่ระลึก   12,500 เงินรายได้สถานศึกษา 12,500 
รวม     12,500 



ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งได้พัฒนาตนเองตามบันทึกข้อตกลง ส่งผลให้ผ่านการ

ประเมินเพื่อขอมี/ขอเลื่อนวิทยฐานะ และเลื่อนเงินเดือนตามมาตรฐานต าแหน่งในระดับที่ต้องการได้ 
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสารวิทยาทุกคน มีขวัญและก าลังใจ 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกต าแหน่งมีการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาชีพ และได้

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นเครื่องหมายที่เชิดชูเกียรติแสดงถึงเกียรติยศและบ าเหน็จ มีโอกาสได้เลื่อนช้ันตราตามล าดับจาก
ช้ันล่างสุด (ช้ันท่ี 7) จนถึงช้ันสูงสุดตามล าดับ  

 
การประเมินผล 

วิธีการประเมินผล เคร่ืองมือ ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. การสอบถาม 
2. การสัมภาษณ ์
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบสัมภาษณ ์
 

1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการประเมินวิทยฐานะ 
2. ครูร้อยละ 90 มีขวัญก าลังใจในการท างาน 
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดแรงจูงใจให้
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพ 
4. ครูร้อยละ 100 พอใจในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
งานเครื่องราช 
5. มีการจัดกิจกรรมต้อนรับ-ส่ง บุคลากรทางการ
ศึกษาที่บรรจุใหม่ ย้ายเข้า-ย้ายออก และครูเลื่อน
วิทยะฐานะ 

      
       ลงช่ือ ................................................ผู้เสนอกิจกรรม
               (นางสาวสุภาลักษณ์  อุตตะมะ) 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 



การอนุมัติกิจกรรม  
ความคิดเห็นของแผนงานกลุม่บริหาร 
  เห็นควรอนุมัติใหด้ าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ      
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล.........................................................................................  
                  ลงช่ือ................................................ 

                (นางสาวธัญทิพย์   อริยอัครพงษ์) 
                                                       แผนงานกลุ่มบริหารงานบุคคล 

 
ความคิดเห็นรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   เห็นควรอนุมัติใหด้ าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ   
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล............................................................................................   
         ลงช่ือ...................................................  
                 (นายอนุรักษ์  จิ๋วสุข) 

    รองผู้อ านวยการ กลุม่บรหิารงานบุคคล 

 

ความคิดเห็นของหัวหน้างานพัฒนานโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  เห็นควรอนุมัติใหด้ าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ      
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล.........................................................................................  
        ลงช่ือ................................................ 

                    (นางสาวศิรธันย์  สามเชียง) 
                                                   หัวหน้างานนโยบายและแผนพัฒนาคุณภาพการจดัการศึกษา 

 
ความคิดเห็นของรองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ 
  เห็นควรพิจารณาอนุมตัิให้ด าเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบตัิการ      
   ไม่เห็นสมควรให้ด าเนินการ เหตุผล.........................................................................................  
         ลงช่ือ................................................ 
                            (นางทยิดา  ตั้งตระกลู) 

    รองผู้อ านวยการ กลุม่บรหิารงบประมาณ 

 

  อนุมัติกิจกรรม       ไม่อนุมัติกิจกรรม 
 
 

ลงช่ือ............................................ 
                (นายนโรดม  นรินทร์รัมย์) 
             ผู้อ านวยการโรงเรียนสารวิทยา 


