
 
 

 
ที ่ศธ. 04077.050/37 โรงเรยีนวดัตาล 39 หมู่ที ่1 ต.บางตะไนย ์ 

อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

      3 กุมภาพนัธ ์2563 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหศ์กึษาดงูานเพือ่ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน 

เรยีน ผูอ้ านวยการโรงเรยีนบา้นพงักาญจน์ ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 
2 

         ดว้ยโรงเรยีนวดัตาล ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษานนทบุร ีเขต 2 อ.ปากเกรด็   
จ.นนทบุร ีขอความอนุเคราะหศ์กึษาดงูานการจดัการเรยีนการสอนตามมาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิเพือ่
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและสง่เสรมิทกัษะทางอาชพี ดว้ยวธิกีาร  Active Learning  แก่
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนวดัตาล จ านวน 30 คน ในวนัที ่18  มนีาคม 2563 เวลา
ประมาณ 13.00 น. แก่ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาโรงเรยีนวดัตาล จ านวน 30 คน ในวนัที ่
18  มนีาคม 2563 เวลาประมาณ 13.00 น.  

      จงึเรยีนมาเพือ่ทราบขอความอนุเคราะห ์และขอขอบพระคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสน้ี 

                                                    

 

                                                           ขอแสดงความนบัถอื 

         

                                                        (นางศริวิรรณ สมบูรณ์พนัธ)์ 
                                                        ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัตาล 
 
 
 

ฝ่ายบรหิารบุคคล  (บค. 3 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพฯ) 
โรงเรยีนวดัตาล 
โทร/โทรสาร 0-2501-7210 
นางศริวรรณ สมบูรณ์พนัธ์ 
เบอรม์อืถอื 089-9183155 
Website : www.wattalschool.ac.th 
 

http://www.wattalschool.ac.th/


 
 
ที ่ศธ. 04077.050/ว38                   โรงเรยีนวดัตาล 39 หมู่ที ่1 ต.บางตะไนย ์

    อ.ปากเกรด็ จ.นนทบุร ี11120 

      10 กุมภาพนัธ ์ 2563 

เรื่อง การศกึษาดงูานตามโครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารงานตามหลกัธรรมภบิาล 

เรยีน นายบุญธรรม พกิุลทอง ประธานคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1. โครงการประสิทธิภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน  1  ชุด 
 2. ก าหนดการเดนิทางศกึษาดงูาน    จ านวน  1  ชุด 

      ดว้ยโรงเรยีนวดัตาล จะด าเนินการตามโครงการเสรมิสรา้งประสทิธภิาพการบรหิารงานตาม
หลกัธรรม ภบิาล โดยก าหนดศกึษาดงูานตามแนวทางพระราชด ารติามหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
ระหว่างวนัที ่17 - 19 มนีาคม 2563 ณ โครงการชัง่หวัมนั ตามพระราชด าร ิในหลวงรชักาลที ่9 แนวทางใน
การจดัท าแปลงเกษตรตวัอย่างแบบบูรณาการ ณ เขตอ าเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุร ีและโรงเรยีนโรงเรยีน
บา้นพงักาจญ์  ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสุราษฎรธ์านี เขต 2 อ าเภอพนม จงัหวดั
สุราษฏรธ์าน ีจุดเด่นของโรงเรยีนนี้คอื การจดัการเรยีนการสอนตามตามมาตรฐานการศกึษาแห่งชาต ิเพือ่
ยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการศกึษาและสง่เสรมิทกัษะทางอาชพี ดว้ยวธิกีาร  Active Learning  บุคลากรที่
ศกึษาดงูาน ประกอบดว้ย ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
โรงเรยีนวดัตาลและผูน้ าชุมชน จ านวน 30 คน 

      จงึเรยีนมาเพือ่ทราบและพจิารณา                                                             

                                                    

                                                           ขอแสดงความนบัถอื 

 

                                                                                                    

                                                      (นางศริวิรรณ สมบูรณ์พนัธ)์ 
                                                      ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัตาล 
 
 

ฝ่ายบรหิารบุคคล  (บค. 3 การเสรมิสรา้งประสทิธภิาพฯ) 
โรงเรยีนวดัตาล 
โทร/โทรสาร 0-2501-7210 
นางศริวิรรณ สมบูรณ์พนัธ ์089-9183155 
Website : www.wattalschool.ac.th 

https://travel.kapook.com/view158880.html
http://www.wattalschool.ac.th/


ช่ือโครงการท่ี   ๒๑   : พฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
แผนงาน    : บรหิารงานบุคคล 
สนองกลยุทธโ์รงเรียน   : กลยุทธท์ี ่๔ พฒันาสมรรถนะครแูละบุคลากรทางการศกึษาอย่างเตม็ศกัยภาพ 
สนองกลยุทธ ์สพป. นบ. เขต ๒  : กลยุทธท์ี ่๓ พฒันาคร ูผูบ้รกิารสถานศกึษาและบุคลากร 

     ทางการศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 
ลกัษณะโครงการ   : โครงการปกต ิ
ผู้รบัผิดชอบ    : นางสาววราภรณ์  พรมทอง  
ระยะเวลาด าเนินการ   : พฤษภาคม ๒๕๖๒ – เมษายน ๒๕๖๓ 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. หลกัการและเหตุผล 
    ตามพระราชบญัญัตกิารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ.2545 
ตามหมวด 7  ครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศกึษา ทีมุ่่งเน้นใหค้รูและบุคลากรทางการศกึษาเป็นผูม้ี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกบัการเป็นวชิาชพีชัน้สูง มคีวามพรอ้มและเขม้แขง็ในการเตรยีม
บุคลากรใหม่และการพฒันาบุคลากรประจ าการอย่างต่อเนื่องให้เทยีบเคยีงมาตรฐานสากล ประกอบกบั
การพัฒนาให้เป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานวชิาชีพ เพื่อรองรบัการประเมินภายนอก และเพื่อให้
โรงเรยีนวดัตาลเป็นโรงเรยีนที่มคีุณภาพสูงขึ้นตามความมุ่งหวงัของการจดัการศกึษาแห่งชาติ  ที่มุ่งเน้น
ผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

โรงเรยีนวดัตาล  ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัของการพฒันาความรูค้วามสามารถของขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศกึษา จงึไดด้ าเนินการจดัท าโครงการเพือ่การศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิทัง้ภายในและ
ภายนอกสถานศกึษา  เพื่อเป็นการเปิดมุมมอง  และโลกทศัน์ในแบบต่าง ๆ  เพื่อใหบุ้คลากรสามารถน า
ความรู้ความสามารถ เทคนิควธิกีารใหม่ ๆ มาถ่ายทอดและพฒันาผู้เรยีน ให้ผู้เรยีนได้เกดิการเรยีนรูใ้ห้
มากที่สุด  ตลอดจนเป็นการสร้างขวญัและก าลงัใจที่ดีต่อบุคลากรในโรงเรยีน  ให้มรี่างกายและจิตใจที่
สมบูรณ์แขง็แรงมคีวามพรอ้มในการปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 
๒. วตัถปุระสงค ์

๑) เพือ่ใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาตนเองไดเ้ตม็ศกัยภาพและ
ต่อเนื่อง 

๒) เพือ่สง่เสรมิใหข้า้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา สามารถน าทกัษะ ประสบการณ์และ
ความรูท้ีไ่ดร้บัมาพฒันากระบวนการจดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 
          ๓) เพือ่สรา้งเสรมิและพฒันาขวญัก าลงัใจของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา ใหม้คีวาม
รกัความสามคัค ีมสีมัพนัธภาพทีด่ใีนองคก์ร สามารถปฏบิตัหิน้าทีต่ามมาตรฐานวชิาชพีครู 
          4) เพือ่สรา้งความตระหนกัแก่คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนวดัตาล ในการพฒันา
การศกึษาของโรงเรยีนวดัตาลไปในแนวทางเดยีวกนั 
 
 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เชิงปริมาณ 

         - ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา จ านวน 25 คน ไดร้บัการพฒันาตนเอง 
         - คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนวดัตาลและผูน้ าชุมชน จ านวน 5 คน  
๓.๒ เชิงคณุภาพ 
         ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาสามารถน าความรูท้ีไ่ดร้บัการพฒันามาปรบัปรุง
การจดัเรยีนการสอนใหก้บันักเรยีนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และโรงเรยีนไดร้บัความร่วมมอืจาก
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการพฒันาและผูน้ าชุมชน ไปในแนวทางเดยีวกนั 
 

๔. ขัน้ตอนวิธีด าเนินการ 
 

กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รบัผิดชอบ 

กิจกรรมที่  ๑   จัดท าโครงการเพื่ อขออนุมัติจาก
ผูบ้รหิาร 

พ.ค. ๖๒ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 

กจิกรรมที ่๒   ประชุมครแูละบุคลากรทางการศกึษา  พ.ค. ๖๒ – 
ม.ีค. ๖๓ 

นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
และคณะครู 

จดักจิกรรมที ่๓  สง่ครเูขา้รบัการอบรมพฒันาศกึษาดู
งาน 

ม.ิย. ๖๒ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
และคณะครู 

จดักจิกรรมที ่๔  กจิกรรมศกึษาดงูานของขา้ราชการ
ครแูละบุคลากรทางการศกึษา                    

พ.ย. ๖๒ - 
ม.ค. ๖๓ 

นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
และคณะครู 

จดักจิกรรมที ่๕  จดัท าแบบประเมนิโครงการ ประเมนิ
ความพงึพอใจของขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศกึษา 

ก.พ. ๖๓ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 

จดักจิกรรมที ่๖  ประเมนิโครงการ ประเมนิความพงึ
พอใจ 

ม.ีค. ๖๓ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 

จดักจิกรรมที ่๗  สรุปผลการการประเมนิ ม.ีค. ๖๓ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
จดักจิกรรมที ่๘  สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการ
และรายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ม.ีค. ๖๓ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 

จดักจิกรรมที ่๙  น าผลการประเมนิมาปรบัปรุง พฒันา ม.ีค. ๖๓ นางสาววราภรณ์  พรมทอง 
รวม  ๙  กิจกรรม   

 
 



๕. สถานท่ีด าเนินการ โรงเรยีนวดัตาล 
๖. งบประมาณและรายละเอียดใช้งบประมาณ  8๐,๐๐๐  บาท  (แปดหมื่นบาทถ้วน) 

- เงนินอกงบประมาณ  ๘๐,๐๐๐  บาท   

กิจกรรม เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม 
ตอบ
แทน 

ใช้สอย วสัด ุ

กิจกรรมที่ ๑ จัดท าโครงการเพื่อ
ขออนุมตัจิากผูบ้รหิาร 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

- - - - - 

กิจก รรมที่  ๒   ป ระชุ มค รูแล ะ
บุคลากรทางการศกึษา 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

- - - - - 

จดักจิกรรมที ่๓  สง่ครเูขา้รบัการ
อบรมพฒันาศกึษาดงูาน 
 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

- - - - - 

จดักจิกรรมที ่๔  กจิกรรมศกึษาดู
งานของขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา 
- ค่าพาหนะ 
- ค่าทีพ่กั  
- ค่าวทิยากร  
- ค่าวสัดุการอบรม          
- ค่าจดัท าเอกสารการอบรม 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

- 
 
 
 
 

 
 
 

- - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

กจิกรรมที ่๕  จดัท าแบบประเมนิ
โครงการ ประเมนิความพงึพอใจ
ของขา้ราชการครแูละบุคลากร
ทางการศกึษา 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

     

กจิกรรมที ่๖  ประเมนิโครงการ 
ประเมนิความพงึพอใจ 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

     



กิจกรรม เป้าหมาย 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมา
ณ 

รวม ตอบ
แทน 

ใช้สอย วสัด ุ

กจิกรรมที ่๗  สรุปผลการการ
ประเมนิ 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

     

จดักจิกรรมที ่๘  สรุปผลการ
ด าเนินงานตามโครงการและ
รายงานผูบ้รหิารสถานศกึษา 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

     

จดักจิกรรมที ่๙  น าผลการประเมนิ
มาปรบัปรุง พฒันา 

ขา้ราชการครู
และบุคลากร
ทางการ
ศกึษา 

     

รวม ๙  กิจกรรม   - - ๘๐,๐๐๐ ๘๐,๐๐๐ 

 
๗. การวดัและประเมินผล 
 

ตวัช้ีวดัความส าเรจ็ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
๑. ขา้ราชการครแูละบุคลากรไดร้บัการพฒันาใหส้ามารถ
จดัการเรยีนการสอนและปฏบิตังิานไดอ้ย่างมคีุณภาพ 

การนิเทศ แบบบนัทกึการนิเทศ 

๒. ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษามคีวามรู้
ความสามารถในการใชเ้ทคนิคการสอน 

การนิเทศ แบบบนัทกึการนิเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘. ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 
   ๑. ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดร้บัการพฒันาอย่างต่อเนื่อง 
             ๒. ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาทีไ่ดร้บัการพฒันาและศกึษาดงูานจากภายนอก
สถานศกึษาสามารถน าความรูม้าพฒันาตนเองไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
   3. คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนวดัตาลและผูน้ าชุมชน มคีวามตระหนกัในการ
พฒันาการศกึษาของโรงเรยีนวดัตาลไปในแนวทางเดยีวกนั 
 
 
 

                      
                       ลงชื่อ                             ลงชื่อผูเ้สนอโครงการ 

                                       (นางสาววราภรณ์  พรมทอง) 
                                             ต าแหน่ง คร ูคศ.๑ 
 
 
 
 
 
                                  ลงชื่อ                                       ผูเ้หน็ชอบโครงการ 

(นางสาววราภรณ์   พรมทอง) 
                                             หวัหน้าฝ่ายบรหิารงานบุคคล 

 
 

 
 
 

              ลงชื่อ............................................ผูอ้นุมตัโิครงการ 
(นางศริวิรรณ  สมบูรณ์พนัธ์) 
ผูอ้ านวยการโรงเรยีนวดัตาล 

 
 


