การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปงบประมาณ 2565

กลุมบริหารงานบุคคล

โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

โครงการ
การเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่บุคลากร
สนองกลยุทธ์ สพม.32
ข้อที่ 2,8
สนองนโยบาย/เป้าหมาย
มาตรฐานที่ 7
ผู้รับผิดชอบ
นางรัมภา สุดาจันทร์ กลุ่มงานบุคคล
งานบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบุคคล
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม พ.ศ. 256๔ – 30 กันยายน พ.ศ. 256๕
งบประมาณ
ตามโครงการและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
.............................................................................................................................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเป็นปัจจัยหลักของความสาเร็จในการพัฒนาทุกด้านของ
การศึกษาเพราะบุคลากรเป็นผู้มีบทบาทสาคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การบริหารงานโดยการจัดการให้คนร่วมกันทางานอย่างมีนาหนึ่งใจเดียวกัน และทางานด้วยความพึงพอใจ ขวัญ
และกาลังใจมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเป็นอันมาก เพราะขวัญและกาลังใจเป็นสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกให้เห็นถึงลักษณะและความรู้สึกที่มีต่อการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูงหากกาลังใจไม่ดีการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพดีเท่าที่ควร ในทางตรงกันข้ามคนที่มี
ความรู้ความสามารถไม่สูงนักแต่ถ้ามีกาลังใจที่ดี การปฏิบัติงานอาจจะได้ผลมากกว่าบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถสูง การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้แก่บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ
บุคลากร ด้วยเหตุผลดังกล่าวโรงเรียนบ้านนาพู่จึงได้จัดทาโครงการนี้ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากร
2. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันระหว่างบุคลากร
3. เพื่อให้บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
4. เพื่อเป็นการสร้างความรัก ความห่วงใยของทางโรงเรียนต่อบุคลากร
3. เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน
เชิงปริมาณ
บุคลากรมีขวัญและกาลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน
4. กิจกรรมและการดาเนินการ
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ
1 ประชุมชี้แจงโครงการ
ต.ค. ๖4
นางรัมภา สุดาจันทร์
๒ ดาเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม

3.1 กิจกรรมมอบขวัญ
3.2 กิจกกรมช่วยเหลือบุคลากร
๓.๓ กิจกรรมขึน้ ปีใหม่
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ตลอดปี
นางรัมภา สุดาจันทร์และคณะ
ตลอดปี
23 ธ.ค - 10 ม.ค. 64
1 – 28 ก.พ. 65
นางสาวสุภาพร พวงประโคน
1 – 28 มี.ค. 65
นางรัมภา สุดาจันทร์และคณะ

5. รายละเอียดการใช้งบประมาณ
ที่

กิจกรรม/รายการ

1 ประชุมชี้แจงโครงการ
2 แต่งตั้งคณะทางาน
3 ดาเนินงานตามโครงการ
3.1 กิจกรรมมอบของขวัญช่อ
ดอกไม้ ที่ระลึก ครูย้าย
3.2 การให้การช่วยเหลือแก่
บุคลากรในโอกาสต่างๆ
๓.๓ กิจกรรมปีใหม่
4 ประเมินผล
5 สรุป รายงานผล

ตอบแทน
-

เงินงบประมาณ
ใช้สอย
วัสดุ
-

5,000
5,000

รวม
-

เงินนอก
งบประมาณ
-

5,000
5,000

-

60,000 60,000
-

-

-

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีการประเมิน
6.1. การสร้างขวัญและกาลังใจให้แก่
1. สอบถาม สัมภาษณ์
บุคลากร
6.2. การสร้างความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและ
กันระหว่างบุคลากร
6.3. บุคลากรเกิดความมั่นคงในสวัสดิการ
6.4. การสร้างความรัก ความห่วงใยของ
ทางโรงเรียนต่อบุคลากร

-

รวม
5,000
5,000
60,000

-

-

เครื่องมือที่ใช้
1. แบบสอบถามความพึงพอใจ

7. ผลการที่คาดว่าจะได้รับ
1. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน มีความรักความผูกพันต่อโรงเรียน
2. บุคลากรมีขวัญและกาลังใจเพิ่มยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน

ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางสาวสุภาพร

พวงประโคน)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ

( นางรัมภา สุดาจันทร์)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายประภาส สนิทรัมย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

โครงการ
อบรมพัฒนาบุคลากรเรื่องวินัยและการปฏิบัติตนของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
สนองกลยุทธ์ สพม.32
ข้อที่ 2,8
สนองนโยบาย/เป้าหมาย
มาตรฐานที่ 7
ผู้รับผิดชอบ
นางรัมภา สุดาจันทร์ กลุ่มงานบุคคล
งานบริหารที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานบุคคล
ลักษณะโครงการ
โครงการใหม่
ระยะเวลาดาเนินการ
1 ตุลาคม พ.ศ. 256๔ – 30 กันยายน พ.ศ. 256๕
งบประมาณ
ตามโครงการและงบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
1. หลักการและเหตุผล
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษกเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้น พื้นฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากลได้เล็งเห็นถึง
ความสาคัญของครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึง
สนับสนุนการดาเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน กลุ่มงานบุคคล ในฐานะ
ที่เป็นหน่วยงาน หลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพ พร้อม
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู จึงได้จัดการอบรม เรื่องวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาระบบงานบุคลากร และพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
2.2 เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทั้งในและนอกสถานศึกษา
2.3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกาลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ ต่างๆ
3. เป้าหมาย
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ
3.1.1 ครู จานวน 157 คน
3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูได้รับการอบรมเรื่องวินัยและระเบียบและวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
4. วิธีดาเนินการ
4.1 กิจกรรมดาเนินการ
4.1.1 เสนอโครงการต่อผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ
4.1.2 ประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวางแผนการปฏิบัติงาน
4.1.3 ดาเนินกิจกรรม
4.1.4 สรุปและประเมินผลโครงการ
4.2 ขั้นตอนและปฏิทินการดาเนินการ

ที่

กิจกรรมดาเนินการ

ระยะเวลาดาเนินการ

1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
พฤศจิกายน 256๔
2. ประชุมวางแผนงาน
พฤศจิกายน 256๕
3. ดาเนินกิจกรรม
พฤษภาคม 256๕
4. สรุปและประเมินผลโครงการ
มิถุนายน256๕
5. งบประมาณ 43,000 บาท
รายการกิจกรรม
1. ค่าอาหารว่าง
157 *50*
๒. ค่าอาหารครู
157 *50*
2. ค่าอาหารวิทยากร
3.กระดาษเกียรติบัตร
4. ค่าวัสดุอุปกรณ์
4. ค่าตอบแทนวิทยากร
รวมทั้งสิ้น (สองหมื่นแปดพันเจ็ดบาทถ้วน)
** ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
6. สถานที่ดาเนินการ
- โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
7. การประเมินผล
ที่
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
วิธีวัดและประเมินผล
1. การจัดอบรมครู
สังเกตการจัดกิจกรรม

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
งานบุคคล
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

7,850 บาท
7,850 บาท
3,000 บาท
1000 บาท
3,000 บาท
6,000 บาท
28,700 บาท

เครื่องมือที่ใช้ประเมินผล
แบบสังเกต,แบบสอบถาม

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ครูได้รับความรู้จากการอบรมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตาแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ (ว 21)
8.2ครูได้พัฒนาตนเอง แสวงหาความรู้จากการจัดอบรม
ผู้เสนอโครงการ/ผู้รับผิดชอบโครงการ

(นางพนาวัน

แดงชาติ)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ

( นางรัมภา สุดาจันทร์)
ตาแหน่ง ครูชานาญการพิเศษ
ผู้เห็นชอบโครงการ
(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
ตาแหน่ง รองผู้อานวยการชานาญการพิเศษ
ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประภาส สนิทรัมย์)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการชานาญการพิเศษ

ชื่อโครงการ
“พัฒนาบุคลากรด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะต่ออาชีพ
และการน้อมนาตามศาสตร์พระราชาของโรงเรียนกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก”
สนองกลยุทธ์
สพม.32 ข้อที่ 2,8
สนองนโยบาย/เป้าหมาย มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชา วงศ์เมธชนัน
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม – กันยายน 2565
๑. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ตั้งโรงเรียนรัฐบาล ณ วันที่ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๑๔ ด้วย
คณะรัฐมนตรีลงมติให้กระทรวงคึกษาธิการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาสายสามัญ รวม ๙ โรงเรียน ในปีการคึกษา
๒๕๑๔ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยเถลิงถวัลยราขสมบัติบรรจบครบรอบ ๒๕ ปี แห่งองค์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และได้รับชื่อพระราชทานทั้ง ๙ โรงเรียน ดังนี้
ลาดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

ชื่อโรงเรียน
ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก ในพระบรมราชูปถัมภ์
จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก
ละหานทรายรัชดาภิเษก
ขลุงรัชดาภิเษก
ฉวางรัชดาภิเษก
ท่าแซะรัชดาภิเษก
บ่อพลอยรัชดาภิเษก
พรหมบุรีรัชดาภิเษก
ปงรัชดาภิเษก

อาเภอ
พระประแดง
จตุรพักตรพิมาน
ละหานทราย
ขลุง
ฉวาง
ท่าแซะ
บ่อพลอย
พรหมบุรี
ปง

จังหวัด
สมุทรปราการ
ร้อยเอ็ด
บุรีรัมย์
จันทบุรี
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
กาญจนบุรี
สิงห์บุรี
พะเยา

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดให้โรงเรียนรัชดาภิเษก
อาเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑ อยู่ในกลุ่มโรงเรียน
รัชดาภิเษกด้วย ปัจจุบันกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษกจึงมีจานวน ๑๐ โรงเรียนตามความตอนหนึ่งในพระราชดารัส
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ ความว่า
“ พอเพียง มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือ คาว่าพอ ก็พอเพียงนี้ก็แค่นั้นเอง คนเราถ้าพอใน
ความต้องการก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าประเทศใดมีความคิดอันนี้มีความคิดว่า

ทาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ซื่อตรง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมี
มีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น”
แหล่งข้อมูล : สืบค้นจาก มูลนิธิชัยพัฒนา http://www.woman-family.go.th เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
กลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ทั้ง ๑๐ โรงเรียน มีความสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อย่างที่หาที่สุดมิได้ และจะน้อมนาหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
การสร้างองค์ความรู้ในสถานศึกษา การบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยการจัดนิทรรศการ การสาธิตตัวอย่าง
ของความสาเร็จตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น โครงการอาหารกลางวัน การส่งเสริมการผลิต
เกษตรอินทรีย์/เกษตรผสมผสานบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง การฝึกทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา เป็นต้น
ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนดังกล่าวข้างต้น ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรการศึกษา
ต้องมีความรู้ความสามารถที่จะบูรณาการเนื้อหาสาระเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกห้องเรียนการพัฒนา
ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนักเรียนต้องมีความรู้ความสามารถใน
กระบวนการเรียนรู้และสามารถนาไปบูรณาการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้ จึงเป็นเรื่องจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเร่ง
พัฒนาบุคลากรและนักเรียนของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก อย่างเร่งด่วนโดยการใช้กระบวนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
มีการศึกษาดูงานในสถานศึกษาหรือหน่วยงานจริงๆ ที่น้อมนาหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ สาหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะให้ผู้เข้ารับการประชุมสัมมนาสามารถนาความรู้
ที่ได้รับไปจัดการเรียนการสอนและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมสามารถ ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
ให้มีทักษะชีวิตทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาต่อไป
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา
คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาผู้เรียนให้มี
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทาได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันและนักเรียนสามารถนาองค์ความรู้
ไปบูรณาการในชีวิตประจาวันเพื่อให้มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา
๒.๒ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน มีความสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เกิดความตระหนัก
และภาคภูมิใจในความเป็นโรงเรียนในกลุ่มรัชดาภิเษก (โรงเรียนของพ่อ)
๒.๓ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงาน
ปฏิบัติที่เป็นเลิศเพื่อบูรณาการให้นักเรียนมีทักษะอาชีพสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ

ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จานวน 80 คน
ประกอบด้วย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
มีความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้นาเสนอผลงานปฎิบัติที่เป็นเลิศ
(Best Practice) เพื่อบูรณาการให้นักเรียนมีทักษะอาชีพ สามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน
๔. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา
ตค. 64

ผู้รับผิดชอบ
รองอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ

2

ประชุมวางแผนงาน

มค.- มีค.. 65

รองอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ

3

ดาเนินการอบรมสัมมนา

สค.- ก.ย. 65

รองอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ

4

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ก.ย. 65

ครูสุกัญญา หารโกทา

๕. สถานที่ในการดาเนินงาน
โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก
๖. งบประมาณ
รายการกิจกรรม
1. ค่าของที่ระลึก
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
3. ค่าพาหนะ
รวมทั้งสิ้น (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
** ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
๗. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๔. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

40,000 บาท
30,,000 บาท
10,๐๐๐ บาท
80,000 บาท

วิธีการวัดและประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์พระราชาเพื่อให้นักเรียน
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา และนักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินชีวิตประวันได้

๘. การอนุมัติโครงการ
ผู้เขียนโครงการ

(นางพนาวัน แดงชาติ)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ

(นางรัมภา สุดาจันทร์)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประภาส สนิทรัมย์)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ชื่อโครงการ
ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศในโรงเรียน
สนองกลยุทธ์
สพม.32 ข้อที่ 2,8
สนองนโยบาย/เป้าหมาย มาตรฐานที่ 7
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่อง
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายอภิชา วงศ์เมธชนัน
งานบริหารที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบุคคล
ระยะเวลาดาเนินการ สิงหาคม – กันยายน ๒๕๖๕
๑. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันได้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆ ตามสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง
จากประสบการณ์ของตนเอง โดยผสมผสานความรู้ต่างๆ อย่างสมดุล มุ่งเน้นในเรื่องของความรู้ คุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้และบูรณาการความรู้ต่างๆตามความเหมาะสม รวมทั้งจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จาก
ประสบการณ์จริงโดยผสมผสานสาระความรู้ในด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนและสมดุลกัน
การศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่จึงเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่สาคัญอย่างมากอยากหนึ่งซึ่งจะช่วยมี
โอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองทาให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องที่ศึกษาอย่างแท้จริง ทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่บุคลากรให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เพราะการศึกษาดูงานถือว่าเป็นวิธีการที่ทาให้
ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้และสามารถพัฒนาผู้เรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์
และสังคม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนได้รับการศึกษาทั้ง 8 สาระแบบบูรณาการ จึงได้
จัดทาโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นเพิ่มพูลและส่งเสริมสมรรถภาพให้ดียิ่งขึ้น
๓. เป้าหมาย
๓.๑ เชิงปริมาณ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของกลุ่มโรงเรียนรัชดาภิเษก ประกอบด้วย
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก จานวน 157 คน
ประกอบด้วย
๓.๒ เชิงคุณภาพ
ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก ได้ศึกดู
งานนอกสถานที่ เพื่อนนามาพัฒนาตนเองและองค์กรณ์และเกิดความรัสมัคคีในหมู่คณะ
๔. กิจกรรมและระยะเวลาดาเนินการ
ที่
1

กิจกรรม
เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ

ระยะเวลา
ตค. 6๔

ผู้รับผิดชอบ
นายอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ

2

ประชุมวางแผนงาน

พ ย. 6๔

นายอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ

3

ดาเนินกิจกรรม

ม.ค- มี.ค 6๕

นายอภิชา วงศ์เมชนันและคณะ

4

สรุปรายงานผลการดาเนินงาน

ก.ย. 6๕

นางพนาวัน แดงชาติ

๕. สถานที่ในการดาเนินงาน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดาริ เป็นโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ที่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทาน
พระราชดาริ จังหวัดจันทบุรี
๖. งบประมาณ
รายการกิจกรรม
1. ค่าพาหนะเหมาจ่าย
2. ค่าที่พัก

30,000*2

จานวน 60,000 บาท
จานวน 180,,000บาท
จานวน 240,000 บาท

รวมทั้งสิ้น (แปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
** ขออนุมัติถัวจ่ายทุกรายการ
๗. การติดตามประเมินผล
ตัวบ่งชี้สภาพความสาเร็จ
๔. ร้อยละของความพึงพอใจของบุคลากรที่เข้าร่วมกิจกรรม

วิธีการวัดและประเมินผล
- แบบประเมินความพึงพอใจ

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนามีองค์ความรู้ในการจัดการเรียนการสอนตามศาสตร์พระราชาเพื่อให้นักเรียน
มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพเพื่อการมีงานทา และนักเรียนสามารถนาไปประยุกต์ใช้สาหรับการดาเนินชีวิตประวันได้
๘. การอนุมัติโครงการ
ผู้เขียนโครงการ

(นางพนาวัน แดงชาติ)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ
ผู้เสนอโครงการ

(นางรัมภา สุดาจันทร์)
ตาแหน่งครู วิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ

ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายอภิชา วงศ์เมธชนัน)
ตาแหน่งรองผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายประภาส สนิทรัมย์)
ตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก

