
 



โครงการ   อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ 
แบบใหม่     (ว 21) 

สนองกลยุทธ์ สพม.32   ข้อท่ี  2,8                                                        
สนองนโยบาย/เป้าหมาย  มาตรฐานท่ี 7  
ผู้รับผิดชอบ   นางรัมภา  สุดาจันทร ์กลุ่มงานบุคคล   
งานบริหารท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ   โครงการใหม่ 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม   พ.ศ. 2562 –  30 กันยายน พ.ศ. 2563 
งบประมาณ   ตามโครงการและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
1. หลักการและเหตุผล 

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ท่ีจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ัน พ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลได้เล็งเห็นถึง
ความสําคัญของครู และบุคลากรทางการศึกษา ท่ีเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึง
สนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน กลุ่มงานบุคคล ในฐานะ 
ท่ีเป็นหน่วยงาน หลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อม 
ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู จึงได้จัดการอบรม เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่     (ว 21) 
2. วัตถุประสงค์ 

2.1  เพ่ือพัฒนาระบบงานบุคลากร  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ    
2.2  เพ่ือให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้                   

ท้ังในและนอกสถานศึกษา   
2.3  เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าท่ี ต่างๆ 
3. เป้าหมาย 

 3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 
3.1.1 ครู  จํานวน  50 คน   

   
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

 3.2.1 ครูได้รับการอบรมพัฒนาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่     (ว 21) 
 
 



 
4. วิธีดําเนินการ 
4.1 กิจกรรมดําเนินการ  
   4.1.1  เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพ่ือขออนุมัติโครงการ 
   4.1.2 ประชุมเพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน 
   4.1.3 ดําเนินกิจกรรม 
   4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ 
   
4.2 ข้ันตอนและปฏิทินการดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรมดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

1. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พฤศจิกายน 2562 งานบุคคล 

2. ประชุมวางแผนงาน พฤศจิกายน 2562 งานบุคคล   

3. ดําเนินกิจกรรม 1-30 พฤศจิกายน 2562 งานบุคคล   

4. สรุปและประเมินผลโครงการ 30  พฤศจิกายน 2562 งานบุคคล   

 
5. งบประมาณ 43,000 บาท 
รายการกิจกรรม     
1. ค่าอาหารว่าง     50  *50* 2   จํานวน  5,000  บาท 
2. ค่าอาหารวิทยากร       จํานวน  2,500  บาท 
3.กระดาษเกียรติบัตร         จํานวน   500     บาท 
4.  ค่าวัสดุอุปกรณ์       จํานวน   10,000  บาท 
4. ค่าตอบแทนวิทยากร       จํานวน   5,000   บาท 
7.  ปา้ยไวนิล        จํานวน   2,000   บาท 

  รวมท้ังสิ้น (สองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน)  จํานวน  25,000  บาท 
** ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 
6. สถานท่ีดําเนินการ 
 - โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก  
 
 
 
 



7. การประเมินผล 

ท่ี ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีวัดและประเมินผล เครื่องมือท่ีใช้ประเมินผล 

1. การจัดอบรมคร ู  สังเกตการจัดกิจกรรม แบบสังเกต,แบบสอบถาม 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

8.1 ครูได้รับความรูจ้ากการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตําแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่     (ว 21) 

8.2ครูได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดอบรม  
 
 
  



ช่ือโครงการ  โครงการอบรมการทําวิจัยในชั้นเรียน 
สนองกลยุทธ์โรงเรียน  ข้อ 5 
สนองมาตรฐานการศึกษาโรงเรียน  มาตรฐานท่ี 7  
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
รหัสกิจกรรมย่อย ouc 168 
งานบริหารที่รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ผู้รับผิดชอบ  นางรัมภา  สุดาจันทร์ 
ระยะเวลาดําเนินการ  ต.ค.62 - ก.ย.63 

1. หลักการและเหตุผล 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นสิ่งท่ีมีความจําเป็นต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

ผู้เรียนโดยมีข้ันตอนสําคัญหลายประการ  การวิจัยในชั้นเรียนเป็นข้ันตอนหนึ่งของการสร้างองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากร (ครูผู้สอน) ในการจัดการเรียนการสอน และเป็นการกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดค้นพัฒนานวัตกรรมใหม่
ในด้านการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต 

 

2. วัตถุประสงค์ 
  2.1 ผลผลิต  (Outputs) ครูผู้สอนได้รับการพัฒนาด้านการวิจัยในชั้นเรียน 

2.2 ผลลัพธ์ (Outcomes) ครูผู้สอนคิดค้นพัฒนาและมีนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการเรียนการสอน 
 

3.  เป้าหมาย 
 นักเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงข้ึน 
 
4. กิจกรรมและวิธีการดําเนินงาน 
 

กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ พ.ค.62 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ประชุมวางแผน พ.ค.62 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ดําเนินกิจกรรม มิ.ย.-ก.ย.63 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
สรุปและประเมินโครงการ ก.ย.63 กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. งบประมาณ 
งบประมาณจากงบอุดหนุนรายหัว จํานวน 27,000 บาท 

ท่ี รายการ/กิจกรรม/คําช้ีแจงการใช้งบฯ งบอุดหนุน งบ กพร. รวม ไตรมาส 
1 
2 
3 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ เอกสารการจัดอบรม 
ค่าอาหารกลางวัน 
ค่าตอบแทนวิทยากร เหมาจ่าย 

2,000 
15,000 
10,000 

- 
- 
- 

2,000 
15,000 
10,000 

- 
- 
- 

 
 
 
6.  การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ข้อมูลปี
ฐาน 

ค่าเป้าหมาย
ตัวช้ีวัด 

วีธกีารวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือท่ีใช้
ประเมิน 

ผลผลิต 
-ร้อยละของครูท่ีสามารถ
ประเมินผลการเรียนตาม
สภาพจริงเพ่ิมข้ึน 

 
n/a 
 
 
 

 
95 
 
 
 

 
การสังเกตการ
สอนการนิเทศ 

 
แบบสังเกต 

การสอนนิเทศการ
สอน 

ผลลัพธ์ 
ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้
เพ่ิมข้ึน 

 
n/a 
 

 
5 

 
การทดสอบผล
การเรียนรู้ 

รายงานผลการ
สอน 

 
แบบทดสอบการ

เรียนรู้ แบบรายงาน
ผลการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการ   การเสริมสร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากร 
สนองกลยุทธ์ สพม.32   ข้อท่ี  2,8                                                        
สนองนโยบาย/เป้าหมาย  มาตรฐานท่ี 7  
ผู้รับผิดชอบ   นางรัมภา  สุดาจันทร์ กลุ่มงานบุคคล   
งานบริหารท่ีรับผิดชอบ  กลุ่มงานบุคคล 
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลาดําเนินการ  1 ตุลาคม   พ.ศ. 2562 –  30 กันยายน พ.ศ. 2563 
งบประมาณ   ตามโครงการและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
กลุ่มเป้าหมาย  บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
............................................................................................................................................................. 
1.  หลักการและเหตุผล 
              ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทํางานอย่างมีนําหนึ่งใจเดียวกัน และทํางานด้วยความพึงพอใจ 
ขวัญและกําลังใจมีอิทธพิลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกําลังใจเป็นสภาพ
จิตใจและพฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกท่ีมีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมี
ความรู้ความสามารถสูงหากกําลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าท่ีควร ในทางตรงกันข้าม
คนท่ีมีความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกําลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรท่ีมีความรู้
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกําลังใจ
บุคลากร   ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านนาพู่จึงไดจ้ัดทําโครงการนี้ข้ึน   
 
2.  วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 
    2. เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกันระหว่างบุคลากร 
    3. เพ่ือให้บุคลากรเกิดความม่ันคงในสวัสดิการ 
    4. เพ่ือเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร 
 
3.  เป้าหมาย 
    เชิงคุณภาพ     
          บุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน  
    เชิงปริมาณ     
         บุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพ่ิมยิ่งข้ึนและมีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน 
 
 
 
 
 
 



4.  กิจกรรมและการดําเนินการ 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ 16 – 31 พ.ค. 63 นางรัมภา  สุดาจันทร ์
2 ดําเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม   
 3.1 กิจกรรมมอบขวัญ 

3.2 กิจกกรมช่วยเหลือบุคลากร 
3.3 กิจกรรมข้ึนปีใหม่ 

ตลอดปี 
ตลอดปี 

23 ธ.ค - 10 ม.ค. 63 

นางรัมภา  สุดาจันทร์และคณะ 

4 ประเมินผล 1 – 28 ก.พ. 63 นางสาวสุภาพร  พวงประโคน 
5 สรุป รายงานผล 1 – 28 มี.ค. 63 นางรัมภา  สุดาจันทร์และคณะ 
 
5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ    
 
 
ท่ี 

 
กิจกรรม/รายการ 

เงินงบประมาณ เงินนอก
งบประมาณ 

 
รวม ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แต่งตั้งคณะทํางาน - - - - - - 
3 ดําเนินงานตามโครงการ       
 3.1 กิจกรรมมอบของขวัญ 

3.2 การให้การช่วยเหลือแก่
บุคลากรในโอกาสต่างๆ 
3.3 กิจกรรมปีใหม่ 

- - 5,000 
5,000 

 
60,000 

5,000 
5,000 

 
60,000 

- 
- 

5,000 
5,000 

 
60,000 

4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 
 
6. การประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช้ 
6.1. การสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่บุคลากร 
6.2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน
ระหว่างบุคลากร 
6.3. บุคลากรเกิดความม่ันคงในสวัสดิการ 
6.4. การสร้างความรัก ความห่วงใยของทาง
โรงเรียนต่อบุคลากร 

1. สอบถาม สัมภาษณ์   
 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 

 
7.  ผลการท่ีคาดว่าจะได้รับ 
          1. บุคลากรมีขวัญและกําลงัใจดีข้ึน มีความสัมพันธ์อันดีซ่ึงกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน  
          2. บุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพ่ิมยิ่งข้ึนและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน 
  



ช่ือโครงการ    “พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพ 
      และการน้อมนําตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก” 
สนองกลยุทธ์   สพม.32   ข้อท่ี  2,8                                                        
สนองนโยบาย/เป้าหมาย  มาตรฐานท่ี 7  
ลักษณะโครงการ   โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ    นายอภิชา  วงศ์เมธชนัน 
งานบริหารท่ีรับผิดชอบ กลุ่มงานบุคคล 
ระยะเวลาดําเนินการ    สิงหาคม – กันยายน 2563 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ณ วันท่ี 28  กรกฏาคม  2514 ด้วย
คณะรัฐมนตรีลงมติให้กระทรวงคึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ รวม ช โรงเรียน ในปีการ
คึกษา 2514 เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยเถลิงถวัลยราขสมบัติบรรจบครบรอบ 25 ปี แห่งองค์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  และได้รับชื่อพระราชทาน
ท้ัง ช โรงเรียน ดังนี ้

 

ลําดับท่ี ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

1 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์

พระประแดง สมุทรปราการ 

2 จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด 

3 ละหานทรายรัชดาภิเษก ละหานทราย บุรีรัมย ์

4 ขลุงรัชดาภิเษก ขลุง จันทบุร ี

5 ฉวางรัชดาภิเษก ฉวาง นครศรีธรรมราช 

6 ท่าแซะรัชดาภิเษก ท่าแซะ ชุมพร 

7 บ่อพลอยรัชดาภิเษก บ่อพลอย กาญจนบุรี 

8 พรหมบุรีรัชดาภิเษก พรหมบุรี สิงห์บุร ี

ช ปงรัชดาภิเษก ปง พะเยา 

   
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้จัดให้โรงเรียนรัชดาภิเษก    

อําเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 อยู่ในกลุ่ม
โรงเรียนรัชดาภิเษกด้วย  ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกจึงมีจํานวน  10  โรงเรียนตามความตอนหนึ่งในพระ
ราชดํารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2541  ความว่า 



      “ พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือ คําว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็แค่นั้นเอง คนเราถ้าพอ
ในความต้องการก็มีความโลภน้อย เม่ือมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอ่ืนน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มี
ความคิดว่าทําอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข
พอเพียงนี้อาจจะมี มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน” 
แหล่งข้อมูล : สืบค้นจาก มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.woman-family.go.th  เม่ือวันท่ี  11  

สิงหาคม  2563 

      กลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ท้ัง 10 โรงเรียน มีความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างท่ีหาท่ีสุดมิได้ และจะน้อมนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน การสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษา การบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยการจัดนิทรรศการ การสาธิต
ตัวอย่างของความสําเร็จตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการอาหารกลางวัน การ
ส่งเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสานบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง การฝึกทักษะอาชีพเพ่ือการมี
งานทํา เป็นต้น  
 ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรการศึกษา 
ต้องมีความรู้ความสามารถท่ีจะบูรณาการเนื้อหาสาระเก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียน
การพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนต้องมีความรู้
ความสามารถในกระบวนการเรียนรู้และสามารถนําไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ จึงเป็นเรื่อง
จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องเร่งพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก อย่างเร่งด่วนโดยการใช้
กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ มีการศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานจริงๆ ท่ีน้อมนําหลักการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ สําหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายท่ีจะให้ผู้เข้ารับการ
ประชุมสัมมนาสามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการปฏบิัติงานอย่างเป็น
รูปธรรมสามารถ ผู้เรียนพัฒนาตนเองให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทําต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา 
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียน
ให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทําได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและนักเรียนสามารถนํา
องค์ความรู้ไปบูรณาการในชีวิตประจําวันเพ่ือให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา 
 2.2 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความสํานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดความ
ตระหนักและภาคภูมิใจในความเป็นโรงเรียนในกลุ่มรัชดาภิเษก (โรงเรียนของพ่อ) 



 2.3 เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอ
ผลงานปฏิบัติท่ีเป็นเลิศเพ่ือบูรณาการให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
      ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก 
ประกอบดว้ย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จํานวน 
80 คน  
 
          3.2 เชิงคุณภาพ 
       ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก 
มีความรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นําเสนอผลงานปฏิบัติท่ีเป็น
เลิศ(Best  Practice) เพ่ือบูรณาการให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 
 
4. กิจกรรมและระยะเวลาดําเนินการ 

ท่ี กิจกรรม ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 
1 เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 11  ส.ค. 63 รองอภิชา  วงศ์เมชนันและคณะ 

2 ประชุมวางแผนงาน 13  ส.ค. 63 รองอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ 

4 ดําเนินการอบรมสัมมนา 15 ก.ย. 63 รองอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ 

5 สรุปรายงานผลการดําเนินงาน 20  ก.ย. 63 ครูสุกัญญา  หารโกทา 

 
5. สถานท่ีในการดําเนินงาน 
    โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก อําเภอท่าแวะ จังหวัดชุมพร  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 11 
 
6. งบประมาณ 
รายการกิจกรรม     
1. เบี้ยเลี้ยง          จํานวน  12,000 บาท 
2. ค่าจ้างเหมาพาหนะ       จํานวน  55,,000 บาท 
3. ค่าท่ีพัก           จํานวน  58,000  บาท 

  รวมท้ังสิ้น (หนึ่งแสนสองหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) จํานวน  125,000  บาท 
** ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ 
 



7. การติดตามประเมินผล 

ตัวบ่งช้ีสภาพความสําเร็จ วิธีการวัดและประเมินผล 

4. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรท่ีเข้าร่วมกิจกรรม - แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
8. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
    ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์พระราชาเพ่ือให้นักเรียน 
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานทํา และนักเรียนสามารถนําไปประยุกต์ใช้สําหรับการดําเนินชีวิตประวัน
ได้ 
 
 
 
 


