
 

 

ช่ือโครงการ โครงการเสริมสรางขวัญและกําลังใจของบุคลากร 

สนองกลยุทธโรงเรียน  กลยุทธท่ี 5 เพ่ิมสมรรถนะครูและบุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการอยางเปนระบบ 

สนองกลยุทธเชิงนโยบาย สพม. นโยบายท่ี 2  พัฒนาผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานท่ี 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ลักษณะโครงการ โครงการใหม 
ผูรับผิดชอบโครงการ นางเกษราภรณ ทนงรบ 
ระยะเวลาดําเนินการ ๑ เมษายน 256๕ - ๓๑ มีนาคม 256๖ 
............................................................................................................................................................. 

1.  หลักการและเหตุผล 
              ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน บุคลากรเปนปจจัยหลักของความสําเร็จในการพัฒนาทุกดานของ
การศึกษา เพราะบุคลากรเปนผูมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
การบริหารงานโดยการจัดการใหคนรวมกันทํางานอยางมีนําหนึ่งใจเดียวกัน และทํางานดวยความพึงพอใจ ขวัญ
และกําลังใจมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเปนอันมาก เพราะขวัญและกําลังใจเปนสภาพจิตใจและ
พฤติกรรมของบุคคล แสดงออกใหเห็นถึงลักษณะและความรูสึกท่ีมีตอการปฏิบัติงาน บุคลากรท่ีมีความรู
ความสามารถสูงหากกําลังใจไมดีการปฏิบัติงานอาจจะไมมีประสิทธิภาพดีเทาท่ีควร ในทางตรงกันขามผูท่ีมีความรู
ความสามารถไมสูงนักแตถามีกําลังใจท่ีดี การปฏิบัติงานอาจจะไดผลมากกวาบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถสูง 
การจัดสวัสดิการตางๆ ใหแกบุคลากรเปนสวนหนึ่งในกระบวนการเสริมสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร   โรงเรียน
ลาดตะเคียนราษฎรบํารุงจึงไดจัดทําโครงการนี้ข้ึน   

2.  วัตถุประสงค 
              ๒.1 เพ่ือเปนการสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร 
              2.๒ เพ่ือเปนการสรางความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกันระหวางบุคลากร 
              ๒.3 เพ่ือใหบุคลากรเกิดความม่ันคงในสวัสดิการ 
3.  เปาหมาย 
              ๓.๑ เชิงคณุภาพ     
                      ครแูละบุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกัน เกิดความสามัคคี มี
ความรักความผูกพันตอโรงเรียน  
              ๓.๒ เชิงปริมาณ     
                     ๓.๒.๑ ครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพ่ิมยิ่งข้ึน รอยละ ๑๐๐ 
                     ๓.๒.๒ ครูและบุคลากรมีความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกัน รอยละ ๑๐๐ 
                     ๓.๒.๓ ครูและบุคลากรมีความม่ันคงในวิชาชีพ ไดรับการดูแล มีสวัสดิการเพียงพอและเหมาะสม 
รอยละ ๑๐๐ 
 
 
 
 



 

 

4.  กิจกรรมและการดําเนินการ 

 
ท่ี กิจกรรม ระยะเวลาดําเนนิงาน ผูรับผิดชอบ 
1 ประชุมชี้แจงโครงการ เม.ย. ๖๕ นางเกษราภรณ ทะนงรบ 

 
2 แตงตั้งคณะทํางาน พ.ค. ๖๕ นางสาวพัชราภรณ เดชสุภา 

นางเกษราภรณ ทนงรบ 
นางสาวชไมพร นอยศิริ 
นางสาวนงลักษณ เกินสอน 
นางสาวพิไลวรรณ โฉมศรี 
 

3 ดําเนินงานตามโครงการตามกิจกรรม 
3.1 การเยี่ยมบุคลากรในโอกาสตางๆ 
เชน การเจ็บปวย คลอดบุตร เปนตน 
3.2 การใหการชวยเหลือ งานพิธี
ตางๆแกบุคลากร เชน งานศพ เปนตน 
๓.๓ กิจกรรมพัฒนาทีมงาน ศึกษาดู
งานโรงเรียนตนแบบ กิจกรรมเลี้ยงรับ 
เลี้ยงสง กิจกรรมปดกลองชอลค 
 

 
 

ตลอดป 

 
นายพงศพันธ เจริญผล 
นางสาวพัชราภรณ เดชสุภา 
นางเกษราภรณ ทนงรบ 
นางสาวชไมพร นอยศิริ 
นางสาวนงลักษณ เกินสอน 
นางสาวพิไลวรรณ โฉมศรี 

4 ประเมินผล มี.ค. ๖๖ นางเกษราภรณ ทนงรบ 
นางสาวพิไลวรรณ โฉมศรี 
 

5 สรปุ รายงานผลการดําเนินงาน มี.ค. ๖๖ นางเกษราภรณ ทนงรบ 
นางสาวพิไลวรรณ โฉมศรี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. รายละเอียดการใชงบประมาณ จํานวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
 

 

ท่ี 
 

กิจกรรม/รายการ 
เงินงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณ 

 

รวม 
ตอบแทน ใชสอย วัสดุ รวม 

1 ประชุมชี้แจงโครงการ - - - - - - 
2 แตงตั้งคณะทํางาน - - - - - - 
3 ดําเนินงานตามโครงการ       
 3.1 การเยี่ยมบุคลากรใน

โอกาสตางๆ เชน การเจ็บปวย 
คลอดบุตร เปนตน 

- - ๒,000 ๒,000 - ๒,000 

 3.2 การใหการชวยเหลือ งาน
พิธตีางๆแกบุคลากร เชน งาน
ศพ เปนตน 

- - ๒,000 ๒,000 - ๒,000 

 ๓.๓ กิจกรรมพัฒนาทีมงาน          
      - ศึกษาดูงานโรงเรียน
ตนแบบ 
     - กิจกรรมเลี้ยงรับ เลี้ยง
สงครูและบุคลากร  
     - กิจกรรมปดกลองชอลค 

 
- 
 
- 
 
- 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
- 
 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๑,๐๐๐ 

 
- 
 
- 
 
- 

 
๕,๐๐๐ 

 
๑๐,๐๐๐ 

 
๒๑,๐๐๐ 

4 ประเมินผล - - - - - - 
5 สรุป รายงานผล - - - - - - 
      รวมงบประมาณ - ๓๖,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ - ๔๐,๐๐๐ 
 
6. การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือท่ีใช 
6.1. การสรางขวัญและกําลังใจใหแก
บุคลากร 
6.2. การสรางความสัมพันธอันดีซ่ึงกัน
และกันระหวางบุคลากร 
6.3. บุคลากรเกิดความม่ันคงใน
สวัสดิการ 
 

1. สอบถาม สัมภาษณ   
2. ประเมินโครงการ  
 

1. แบบสอบถาม 
2. แบบประเมินโครงการ 

 
 
 



 

 

7.  ผลการท่ีคาดวาจะไดรับ 
          1. ครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจดีข้ึน มีความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกัน มีความรักความผูกพันตอ
โรงเรียน  
          2. ครูและบุคลากรมีขวัญและกําลังใจเพ่ิมยิ่งข้ึนและมีความสัมพันธอันดีซ่ึงกันและกัน 
          ๓. ครูและบุคลากรมีความม่ันคงในวิชาชีพ ไดรับการดูแล มีสวัสดิการเพียงพอ 

 
          
 

ลงชื่อ เกษราภรณ ทนงรบ         ผูเสนอโครงการ 
                                                 (นางเกษราภรณ ทนงรบ) 

         หัวหนางานบริหารบุคคล 
 
 
ลงชื่อ    ชไมพร นอยศิริ  ผูวิเคราะหโครงการ 
          (นางสาวชไมพร นอยศิริ) 

                                                   หวัหนางานบริหารท่ัวไป 
 
 

ลงชื่อ พัชราภรณ เดชสุภา         ผูเห็นชอบโครงการ 
        (นางสาวพัชราภรณ เดชสุภา) 

                                         รองผูอํานวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง 
 
 
ลงชื่อ พงศพันธ เจริญผล           ผูอนุมัติโครงการ 
          (นายพงศพันธ เจริญผล) 

                                        ผูอํานวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรบํารุง 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


