
ตัวช้ีวัดย่อย 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
      O26  การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
 

ล าดับที ่ โครงการ สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1 ยกระดับคุณภาพระบบ

บริหารงานบุคคลสู่
มาตรฐานสากล 

 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน ผูเ้กี่ยว    
ข้อง ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและ                       
มีเครือข่ายความร่วมมือใน 
การร่วมรับผดิชอบต่อผลการ 
จัดการศึกษาใหม้ีคุณภาพและ 
 ได้มาตรฐาน และส่งเสรมิ   
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ด้านปริมาณ 
       ครูกลุ่มงานบริหารงานบุคคล โรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ไดเ้ข้า
ร่วมการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
      ครูได้รับข่าวสารหรือเรื่องราวต่าง ๆ จากผู้บริหาร เพื่อมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานในโรงเรียน  ให้มีประสทิธิภาพมากขึ้น  

2 สวัสดิการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

แผนงาน/โครงการตาม
แผนปฏิบัตริาชการประจ าปี 
ที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
สถานศึกษา 

ด้านปริมาณ 
       ครูไดร้ับการสร้างขวัญและก าลังใจร้อยละ100   บุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจดีขึ้น มีความสัมพันธ์อันดซีึ่งกันและกัน มีความรักความ ผูกพันต่อ
โรงเรียน            
ด้านคุณภาพ 
        ครูและบุคลากรมีขวัญ ก าลังใจ มีความผูกพันและรักโรงเรียน 

3 พัฒนาครูสู่มาตรฐาน
วิชาชีพ 

 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานพัฒนาครู 
และบุคลากรให้มคีวาม                       
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรู้ความสามารถ และ
ทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง  

 

ด้านปริมาณ 
    1.  ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา อย่างน้อย ปีละ 1 คร้ัง 
    2. ครูและบุคลากรได้เลือ่นวิทยฐานะ และเขา้รับรางวัลระดับต่าง ๆ ทุกกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 
    3. ครูเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับต่าง ๆ ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ด้านคุณภาพ 
    1.  ครูและบุคลากรได้รับการอบรมพัฒนา และน าความรู้ไปพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอน 
ครูและบุคลากรได้เลื่อนวทิยฐานะ และเขา้รับรางวัลระดับต่าง ๆ เพิ่มขึ้น 
    2.  ครูเผยแพร่ผลงานวิชาการเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน และวงการ
ศึกษา 

 



ล าดับที ่ โครงการ สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
4 งานธุรการสารบรรณ พัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการสถานศึกษา 
ผลการด าเนินงาน ผู้เกี่ยวข้อง 
ทุกฝ่ายมสี่วนร่วมและ มี
เครือข่ายความร่วมมือใน การ
ร่วมรับผิดชอบต่อผลการ จัด
การศึกษาให้มีคณุภาพ และ    
ได้มาตรฐาน และส่งเสริม    
ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรยีน 

ด้านปริมาณ 
      ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน  ได้รับการ 
สนับสนุนด้านธุรการอย่าง เป็นระบบ ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน 
ด้านคุณภาพ 
      ผู้บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรยีนทุกคน  ได้รับบริการ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา  

5 พัฒนาระบบสารสนเทศ
งานบริหารบุคคล 

พัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงานท่ีเกีย่วข้อง

กับการบริหารจัดการข้อมลู

สารสนเทศท่ีมีความถูกต้อง 

ครบถ้วนทันสมัย น าไป

ประยุกต์ใช้ได้ และด าเนินการ                

อย่างเป็นระบบ  

 

ด้านปริมาณ 
     1. วัสดุและอุปกรณ์ส านักงานเพียงพอต่อการท างานตลอดปีงบประมาณ 
     2. มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากร ด้านการมาปฏิบัติงาน การลา การ
ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และอื่น ๆ ท่ีถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 90 
ด้านคุณภาพ 
      บุคลากรและผู้มาตดิต่อประสานงานมีความพึงพอใจต่อการใหบ้ริการดา้น
ข้อมูลสารสนเทศของงานปฏิบัติราชการและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับดี
เลิศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ล าดับที ่ โครงการ สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 



6 ส่งเสริมชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพ  
(Professional Learning  
Community : PLC)  

พัฒนากระบวนการบริหาร
จัดการ 

ผลการด าเนินงานพัฒนาครู
และบุคลากรให้มคีวาม
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มี
ความรู้ ความสามารถและ
ทักษะตามมาตรฐาน
ต าแหน่ง 

 

ด้านปริมาณ 
      1.จัดกิจกรรมชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community : PLC) ในระดับโรงเรียน อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 
      2.จัดกิจกรรมชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community : PLC) ของครูโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ในระดับ
กลุ่มสาระ อย่างน้อย ปลีะ 2 ครั้ง 
      3. จัดกิจกรรมชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community : PLC) ของครูโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน ในระดับ
กลุ่มครู อย่างน้อย ปลีะ 50 ช่ัวโมง 
ด้านคุณภาพ 
      1. มีรายงานจัดกิจกรรมชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ (Professional 
Learning  Community : PLC) ของครูโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
ในระดับโรงเรียน ของโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน 
      2. ครูเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning  
Community : PLC) ของ ครูโรงเรียนจักรค าคณาทร จังหวัดล าพูน อย่างน้อย 
ปีละ 50 ช่ัวโมง 
      3. มกีารแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเผยแพร่ ผลงานนวัตกรรมทางการศึกษากับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ อย่างต่อเนื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับที ่ โครงการ สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน ตัวชี้วัด เป้าหมาย 



7 วิจัยพัฒนาการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา         

 

พัฒนากระบวนการบริหาร    
จัดการ 

ผลการด าเนินงานพัฒนาคร ู  
และบุคลากรให้มคีวามเชี่ยว 
ชาญทางวิชาชีพ มีความรู้ 
ความสามารถและทักษะตาม
มาตรฐานต าแหน่ง 

ด้านปริมาณ 
      1. มีรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจักรค า
คณาทร จังหวัดล าพูนอย่างน้อยปลีะ 1 เรื่อง 
      2. มีการน าเสนอและเผยแพร่ ผลงานวิจัยทางการศึกษากับหน่วยงานอ่ืน ๆ  
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
ด้านคุณภาพ 
      1. มีรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจักรค า
คณาทร จังหวัดล าพูนที่ส่งเสรมิการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     2. มีการน าเสนอและเผยแพรผ่ลงานวิจัยทางการศึกษากับหน่วยงานอื่น ๆ 
อย่างต่อเนื่อง 
 

8 การพัฒนาระบบงานเวร
ประจ าวันและงานเวรยาม 

พัฒนากระบวนการบริหาร    
จัดการ 

ผลการด าเนินงานพัฒนา
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ   
และสังคมที่ดี และกระตุ้นให้
ผู้เรยีนใฝ่เรียนรู้ทั่วถึงทุก
กลุ่มเป้าหมาย
  

ด้านปริมาณ 
    มีวัสดุอุปกรณ์ในการจัดท าค าสัง่ บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ และรายงานการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเวร ตลอดปีงบประมาณ 
ด้านคุณภาพ 
    การจัดท าค าสั่ง บันทึกการปฏบิัติหน้าที่ และรายงานการปฏิบัตหิน้าท่ีเวร
ตลอดปีงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 


