
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 
ส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 

แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



คํานํา 

  แผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบ ทิศทางในการวางแผน
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ
และนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

  การจัดทําแผนพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  เป็นภารกิจสําคัญที่ต้องดําเนินการ                   
โดยการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
ความสําคัญต่อการขับเคล่ือนการบริหารจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ หวังเป็นอย่าง
ย่ิงว่าภารกิจตามแนวทางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 จะส่งผล
ต่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นผู้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ เกิดประโยชน์สูงสุด                 
ต่อการบริหารจัดการศึกษาอันจะนําไปสู่คุณภาพผู้เรียนต่อไป  

 
             กลุม่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 
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สารบัญ 
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ส่วนที่ 2  รายละเอียดโครงการ         8-10 

- โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาและ                                  
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์ด้านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

- โครงการสนับสนุนการดําเนินการจัดงานวันครูในส่วนภูมภิาค ประจําปี พ.ศ. 2564 
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- โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย ประจําปี พ.ศ. 2564 
 

ส่วนที่ 3 แนวทางการบริหารโครงการ        11-12 
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ส่วนท่ี 1 
บทนํา 

 

1. 1 ความสําคัญและความเป็นมา 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 เป็นส่วนราชการทางการศึกษาตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2560 ให้สํานักงาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา มีอํานาจหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการและมี
อํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

1. จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย 
มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความต้องการของท้องถ่ิน 

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา และแจ้งการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นทราบ รวมทั้งกับตรวจสอบติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงาน 

3. ประสานงานสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเขตพื้นที่การศึกษา 
5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมสารสนเทศ ด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน การจัด

และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน รวมทั้งบุคคบ องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนจัดการศึกษา
รูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
10. ประสาน ส่งเสริม การดําเนินการของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
12. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
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1.2 ข้อมูลพ้ืนฐาน 
  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ต้ังอยู่ เลขที่ 99 หมู่ที่ 9                 
ถนนบ่อล้อ – เชียรใหญ่ ตําบลท้องลําเจียก อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80190      
ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 38 กิโลเมตร ประกอบด้วยโรงเรียนที่ต้ังอยู่ในเขตอําเภอ 6 อําเภอ  
คือ อําเภอเชียรใหญ่ อําเภอปากพนัง อําเภอหัวไทร อําเภอชะอวด อําเภอจุฬาภรณ์ และอําเภอร่อนพิบูลย์ 

อาณาเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับอําเภอเมือง,อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช                     
 ทิศใต้  ติดต่อกับจังหวัดพัทลุง,จังหวัดสงขลา 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับอ่าวไทย 
 ทิศตะวันตก    ติดต่อกับอําเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 1.2.1 ปีการศึกษา 2563 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีโรงเรียนในสังกัด 

จํานวน 230 โรงเรียน นักเรียนจํานวน 27,919 คน ห้องเรียนจํานวน 2,087 ห้อง 

ระดับการศึกษา จํานวน 
ห้องเรียน (ห้อง) นักเรียน (คน) 

ระดับก่อนประถมศึกษา 525 5,672 
ระดับประถมศึกษา 1,442             20,478 
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 120 1,769 

รวมทั้งส้ิน 2,087 27,919 
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1.2.2.  จํานวนอัตรากําลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน                 
(จ.18)  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลําดับที่ ตําแหน่ง วิทยฐานะ จํานวน 
ตําแหน่งที่มีคนครอง ตําแหน่งว่าง รวม 

1 ครูผู้ช่วย - 378 - 378 
2 ครู - 260 57 317 
3 ครู ชํานาญการ 252 - 252 
4 ครู ชํานาญการพิเศษ 583 7 590 
5 ครู เชี่ยวชาญ - - - 
 รวม  1,473 64 1,537 
6 รอง ผอ.สถานศึกษา - - - - 
7 รอง ผอ.สถานศึกษา ชํานาญการ - - - 
8 รอง ผอ.สถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 2 10 12 
9 ผอ.สถานศึกษา ชํานาญการ 42 2 44 
10 ผอ.สถานศึกษา ชํานาญการพิเศษ 142 45 187 
11 ผอ.สถานศึกษา เชี่ยวชาญ 1 - 1 
 รวม  187 57 244 

12 รอง ผอ.สพป. ชํานาญการพิเศษ 1 7 8 
13 ผอ.สพป. เชี่ยวชาญ 1 - 1 
 รวม     

14 ศึกษานิเทศก์ - 1 - 1 
15 ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการ 2 3 5 
16 ศึกษานิเทศก์ ชํานาญการพิเศษ 5 10 15 
17 ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญ - - - 
 รวม  7 14 21 
 รวม 1,667 135 1,802 
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1.2.3  จํานวนบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ตามมาตรา 38 ค(2) ตามบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือน  (จ.18) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ลําดับที่ ตําแหน่ง 
จํานวน 

ตําแหน่งที่มีคนครอง ตําแหน่งว่าง รวม 
 ประเภททั่วไป    
1 เจ้าพนักงานธุรการ 4 2 6 
 ประเภทวิชาการ    
1 นักจัดการงานท่ัวไป 4 - 4 
2 นักประชาสัมพันธ์ 1 - 1 
3 นักวิชาการเงินและบัญชี 5 3 9 
4 นักวิชาการพัสดุ 1 1 2 
5 นักทรัพยากรบุคคล 9 - 9 
6 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 - 1 
6 นิติกร 2 2 2 
7 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 5 1 6 
8 นักวิชาการศึกษา 7 1 8 
9 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 1 3 
 รวม 41 11 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 คณะกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบประเมินผล  

และนิเทศการศึกษา 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

 

กลุ่มอ านวยการ 

 

กลุ่มงานภายในหน่วยงาน 

- งานสารบรรณอ านวยการ 

- งานอาคารสถานที่และ 

  สิ่งแวดล้อม 

- งานพาหนะ  

- งานจัดระบบบริหาร 

- งานการประสาน 

- งานเลือกตั้งคณะกรรมการ 

- งานประชาสัมพันธ์ 

- งานสวัสดิการ สวัสดิภาพ  

  ครูและบุคลากร 

- งานธุรการ 

- งานวินัย อุทธรณ์ รอ้งทุกข์ 

- งานคดีปกครอง คดีแพ่ง 

  คดีอาญา และคดีอื่น ๆ ของรัฐ 

- งานป้องกันและปราบปราม    

  การทุจริต และประพฤติมิชอบ 

- งานธุรการ 

- งานตรวจสอบการเงินและบัญชี 

- งานตรวจสอบการด าเนินงาน 

- งานการประเมินการบริหาร  

  ความเสี่ยง 

- งานการตรวจสอบภายในตาม 

  ที่กฎหมายก าหนด 

กลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์ 

- งานธุรการ 

- งานบริหารการเงิน 

- งานบริหารบัญชี 

- งานบริหารพัสด ุ

- งานบริหารสินทรัพย์ 

 

กลุ่มนโยบายและแผน 

 

- งานธุรการ 

- งานนโยบายและแผน 

- งานวิเคราะห์งบประมาณ 

- งานตดิตามประเมินผล 

  และรายงาน 

 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 

 

- งานธุรการ 

- งานวางแผนอัตราก าลัง 

  และก าหนดต าแหนง่ 

- งานสรรหาและบรรจุ 

  แต่งตัง้ข้าราชการครู 

- งานบ าเหน็จความชอบ 

  และทะเบียนประวัติ 

- งานระบบข้อมูล

สารสนเทศ P-OBEC 

กลุ่มส่งเสรมิการศึกษา

ทางไกล เทคโนโลยี

สารสนเทศการจดัการศึกษา 

- งานธุรการ 

- งานส่งเสริมการศึกษาทางไกล 

- งานข้อมูลสารสนเทศเพื่อ 

  การบริหารและการจัด   

  การศึกษา 

- งานระบบคอมพิวเตอร์ 

  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  และการสื่อสาร 

- งานส่งเสริม สนับสนุน 

  การบริหารเทคโนโลยี 

  สารสนเทศ 

 

กลุ่มนิเทศติดตาม    

และประเมินผล 

 
- งานธุรการ 

- งานพัฒนาหลักสูตรการ 

  ศึกษาขั้นพื้นฐานและ 

  กระบวนการเรียนรู้ 

- งานวัดและประเมินผล 

- งานส่งเสริมและพัฒนา 

  สื่อนวัตกรรมและ 

  เทคโนโลยีการศึกษา 

- งานนิเทศ ติดตาม 

- งานส่งเสริมพัฒนาระบบ 

  ประกันคุณภาพ 

- งานเลขา ก.ต.ป.น. 

กลุ่มส่งเสริม 

การจัดการศึกษา 

- งานธุรการ 

- งานส่งเสริมคุณภาพ 

  การจัดการศกึษา 

- งานส่งเสริมกิจการนักเรียน 

- งานสนับสนุนการระดม 

  ทรัพยากรและทุนการศึกษา 

- งานส่งเสริมกิจการพิเศษ 

กลุ่มพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศกึษา 

 
- งานธุรการ 

- งานฝึกอบรมและ 

  พัฒนาก่อนแต่งตั้ง 

- งานฝึกอบรมพัฒนาเพื่อ 

  เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน 

- งานส่งเสริม สนับสนุน 

  และยกย่องเชิดชูเกยีรต ิ

- งานวิเคราะห์ วิจัย และ 

  เสริมสร้างระบบเครือข่าย 

  การพัฒนา 
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1.4  นโยบายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 
วิสัยทัศน์   

“ขับเคล่ือนคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบนพ้ืนฐานความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และมีจิตสาธารณะ” 

พันธกิจ 
1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
2. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ 
3. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายนอกในการจัดการศึกษา 
4. ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาเพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทย 
6. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่าง

ย่ังยืน มีจิตสาธารณะ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ค่านิยมองค์กร  
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการดี มีนํ้าใจ” 

เป้าประสงค์ 
1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงมีคุณภาพและเสมอภาค 
2. ผู้เรียนทุกระดับมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
3. ผู้เรียนทุกคน มีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ แสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ และ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4. ผู้เรียนทุกคนมีทักษะชีวิตและอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข 
5. ผู้บริหารมีสมรรถนะในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
6. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐาน 
7. สถานศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน จากองค์กรภายนอกท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
8. สถานศึกษาจัดการเรียนรู้เพ่ือสืบสาน รักษา ต่อยอด และอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของความเป็นไทย 
9. สถานศึกษาน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติอย่างย่ังยืนมีจิตสาธารณะ 

และอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นองค์กรหลักที่ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารและ

สนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 (Thailand 4.0) 
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กลยุทธ์  
 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือพัฒนามุ่งสู่ 

ไทยแลนด์ 4.0 
 กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภายในการจัดการศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนแสดงออกถึงความรักในสถาบันหลักของชาติ 
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรย์ทรงเป็นประมุข 
และความเป็นไทย 

 กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ มีจิตสาธารณะและอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

 
 จุดเน้นเชิงนโยบาย  
  สํานักงานกเขตพ้ืนที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 ได้กําหนดจุดเน้นเชิงนโยบายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังน้ี 

1. การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET / NT) 
2. พัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (RT) 
3. การจัดการศึกษาปฐมวัย 
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ส่วนท่ี 2 
รายละเอียดโครงการ 

 
2.1 บัญชีสรุปโครงการ 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์      
การพัฒนาท่ี 

1. โครงการประชุมสัมมนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทําคุณประโยชน์
ด้านการศึกษา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 1. กิจกรรมดําเนินการ

สรรหาและคัดเลือกข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้รับ

รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนา

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทํา

คุณประโยชน์ด้านการศึกษา 

เชิงปริมาณ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ได้รับการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 มีขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี มี
ศรัทธาในวิชาชีพและเป็นแบบอย่างที่ดี 

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดชีวิต
ราชการ จํานวน 163 คน ได้รับการ 
เชิดชูเกียรติ 

เชิงคุณภาพ 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสังกัด เป็น ผู้มีความประพฤติ
ดี ปฏิบัติตนตามมาตรฐานและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดมีขวัญ และกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน มีความศรัทธาใน
วิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดี และการ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

ตุลาคม 63 
– 

กันยายน 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 



 
 

หน้า 9 
 

 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์      
การพัฒนาที่ 

2. โครงการสนับสนุนการดําเนินการ
จัดงานวันครูในส่วนภูมิภาค 
ประจําปี พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 1 สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน

การ จัดงานวันครูใน 6 อําเภอ 

กิจกรรมที่ 2 จัดทํากรอบเกียรติบัตร 
 

เชิงปริมาณ 
ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่
บริการของจุดบริหารงานคุรุสภา สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราชเขต 3            6 อําเภอ 
จํานวน 3,000 คน ได้เข้าร่วมงานวันครู ณ 
หน่วยจัดงาน 
เชิงคุณภาพ 
ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษามีความ
พึงพอใจในการจัดงานของหน่วยจัดงานทั้ง 
6 อําเภอ 
 

ตุลาคม 63 – 
มกราคม 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

3. การประชุมสัมมนาและศึกษาดู
งานเพ่ิมพูนประสบการณ์บริหาร
ของผู้อํานวยการสถานศึกษาใหม่ 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางาน 

กิจกรรมที่ 2 ประชุมสัมมนาและ

ศึกษาดูงาน 

 

 

เชิงปริมาณ 
ผู้อํานวนการสถานศึกษาใหม่  17 คน  
เชิงคุณภาพ 
1. ผู้อํานวนการสถานศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจ ในภารกิจ บทบาทหน้าที่และ
กระบวนการพัฒนาคุณภาพการทํางานใน
การพัฒนางานและสามารถพัฒนาคุณภาพ
การทํางานให้มีประสิทธิภาพ 
2. ผู้อํานวนการสถานศึกษาได้รับความรู้
และประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและ
สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 
 

ตุลาคม 63 – 
มกราคม 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

 
. 



 
 

หน้า 10 
 

ลําดับ 
ที่ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดโครงการ 
ระยะเวลา
ดําเนินการ 

สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ การ

พัฒนาที่ 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้ช่วย 

ประจําปี พ.ศ. 2564 
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะทํางาน 

กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูผู้ช่วย 

 

เชิงปริมาณ 
ครูที่บรรจุใหม่ จํานวน 100 คน ได้รับ
การพัฒนาตามหลักสูตร ก.ค.ศ. 
กําหนด 
เชิงคุณภาพ 
1. ครูผู้ช่วย เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจต

คติ และบุคลิกลักษณะของครู ให้
สามารถปฏิบัติตนและปฏิบัติงานใน
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเหมาะสมเป็นครูมืออาชีพ 

2. ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจ 
เก่ียวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ 
กฎหมาย ทักษะการปฏิบัติงาน
อย่างมือครูมืออาชีพ ความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 

3. ครูผู้ช่วยได้พัฒนาจิตใจ มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถเป็นแบบอย่างที่
ดีต่อสังคมได้ 

ตุลาคม 63 – 
สิงหาคม 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง

ศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 
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ส่วนท่ี 3 
แนวทางการบริหารโครงการ  

 

การบริหารโครงการและงบประมาณ 

  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 3 การบริหารโครงการตามวงจร
การบริหารแบ่งออกเป็น 4 ข้ันตอนได้แก่ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนการวางแผนโครงการหรือการเขียนโครงการข้ันตอน 
ที่ 2 ข้ันตอนของการบริหารโครงการและงบประมาณขั้นตอนที่ 3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินโครงการ                
และ ข้ันตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินโครงการ 

  ขั้นตอนที่ 1ขั้นตอนการวางแผนโครงการ  
การวางแผนโครงการหรือการเขียนโครงการเป็นการรายงานรายละเอียดเก่ียวกับความสัมพันธ์

ของแผนกับโครงการความหมายของโครงการความจําเป็นในการวางแผนโครงการส่วนประกอบของโครงการ
ลักษณะของโครงการที่ดีและการเขียนโครงการ โครงการมีความสําคัญเพราะทําให้การจัดกิจกรรมตามที่กําหนด             
มีความชัดเจนในเร่ืองแนวทางการดําเนินงานการกําหนดงบประมาณบุคลากรระยะเวลาผลลัพธ์และเกณฑ์ที่ใช้ใน
การประเมินเพ่ีอตัดสินสภาพความสําเร็จของโครงการข้ันตอนการวางแผนโครงการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์
ยุทธศาสตร์ นโยบายสําคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายจุดเน้นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือจัดทําโครงการให้มีความสอดคล้องนโยบาย ปัญหาและความต้องการในการเขียนโครงการ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้กําหนดองค์ประกอบของโครงการในการเขียนโครงการ ประกอบด้วย  ส่วนหัว
ประกอบด้วย  ช่ือโครงการ  หน่วยงานรับผิดชอบโครงการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ระยะเวลาดําเนินการ สนองตอบกับนโยบายส่วนของโครงการประกอบด้วยหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์
เป้าหมาย (เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ) วิธีการดําเนินงาน  ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินการ งบประมาณการ
วิเคราะห์ความเส่ียงของโครงการ  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนของการบริหารโครงการ 
  การบริหารโครงการหรือการดําเนินโครงการเป็นข้ันตอนการจัดการทรัพยากรและปัจจัยต่าง ๆ 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการโดยมุ่งให้เกิดผลสําเร็จตามระยะเวลาที่กําหนดภายใต้
งบประมาณท่ีจัดสรรให้และบรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมายโครงการที่กําหนดไว้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3  มีการบริหารโครงการโดยการวางแผนการจัดรูปแบบในการบริหารโครงการ
การจัดคนให้เข้ากับงานการวินิจฉัยส่ังการการควบคุมการรายงานและการงบประมาณ 
 



 
 

หน้า 12 
 

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการพิจารณาเพ่ือตัดสินคุณค่าของโครงการว่าบรรลุผลตาม

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการเพียงใดได้บทสรุปและประเด็นที่ควรต้องแก้ไขปรับปรุงอย่างไร                 
ทั้งน่ีกระบวนการประเมินต้องมีการวัดและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับบริบทปัจจัยกระบวนการและผลการ
ดําเนินงานมาใช้พิจารณาเปรียบเทียบกับเกณฑ์การประเมินและเป็นข้ันตอนสุดท้ายของวงจรการบริหารโครงการที่
ต้องตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือส่ิงที่คาดว่าจะได้รับครบทุกข้อหรือยังโครงการสําเร็จตาม
กําหนดการหรือไม่และโครงการที่เสร็จส้ินน่ีใช้ต้นทุนไปเท่าไรต้นทุนเหล่าน่ียังคงอยู่ภายใต้งบประมาณท่ีกําหนดไว้
หรอืไม่จากที่กล่าวมาสํานักงานเขตพื้นท่ีกรศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3ดําเนินการประเมินโครงการ
ต้ังแต่ก่อนดําเนินการโดยการตรวจสอบด้านบริบทและด้านปัจจัยท่ีใช้ในโครงการการตรวจสอบผลที่ได้รับหลังจาก
เสร็จส้ินการดําเนินการตามโครงการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ขั้นตอนที่ 4 การรายงานผลการประเมินโครงการ 
การรายงานประเมินโครงการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3                

เขียนรายงานแบบไม่แยกบทซึ่งเป็นการเขียนรายงานแบบไม่เป็นทางการ  มีส่วนประกอบ 3 ส่วน คือ ส่วนนํา   
ส่วนเนื้อหา และ ส่วนท้าย เขียนเป็นหัวข้อแต่ละหัวข้อมีสาระสําคัญครบถ้วนตามหลักการเขียนรายงานการ
ประเมินโครงการ ลักษณะการนําเสนอ นําหัวข้อมาเรียงต่อเน่ืองกัน ไม่แยกบท ได้แก่ส่วนนํา ประกอบด้วย ปก 
ส่วนสรุป คํานํา  สารบัญ ฯลฯส่วนเนื้อหาสาระ ประกอบด้วยบทนํา เอกสารและงานประเมินที่เ ก่ียวข้อง 
วิธีดําเนินการผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการประเมินอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ   ส่วนท้าย ประกอบด้วย
บรรณานุกรม ภาคผนวก เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดําเนินการ คําสั่ง เป็นต้น 
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