โครงการ
แผนงาน

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมและจริยธรรม
สนองกลยุทธ์
1. นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับและ
ประเภทการศึกษา โดยมีเป้าหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้นทุกระดับและประเภท
การศึกษา
2. สพฐ. ข้อ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3. สมศ. มาตรฐานที่ 8 ครูมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถตรงกับงานที่รบั ผิดชอบและมีครู
เพียงพอ มาตรฐานที่ 9 ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
4. สถานศึกษา มาตรฐานที่ 2 ครูมีคุณธรรม จริยธรรม มีวฒ
ุ ิความรู้ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบ หมั่นพัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครูเพียงพอ มาตรฐานที่ 2 ครูมีความสามารถในการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนือ่ ง
ผู้รับผิดชอบ
นางกัลยา ชัยพิลา และผูบ้ ริหาร
ระยะเวลาดาเนินการ
1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564
สถานที่ดาเนินงาน
โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่
งบประมาณ
10,000 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. หลักการและเหตุผล
ครูและบุคลากรทางการศึกษาถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู้ที่ให้การ
ส่งเสริม สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กบั ผูเ้ รียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของ
สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาจาเป็นต้องหมั่นฝึกฝนและพัฒนาตนเองอยูเ่ สมอ มีการแสวงหา
ความรู้และ เทคนิควิธีการใหม่ ๆ อีกทัง้ ต้องเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเรียนรู้ จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ทัง้ ใน
และนอก สถานศึกษา เพื่อให้รเู้ ท่าทันกับกระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ประกอบกับ
สถานศึกษา ต้องมีการเตรียมความพร้อมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล โครงการ
นี้จึงเป็นการเสริมสร้างให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั การพัฒนาในวิชาชีพ อีกทั้งเป็น การสร้างขวัญ
กาลังใจ ความสมัครสมานสามัคคี ความเป็นเอกภาพขององค์กรและสามารถนาความรู้และประสบการณ์ที่
ได้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพ องค์กร และงานราชการสืบต่อไป

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสร้างขวัญกาลังใจ ความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีต่อกันของบุคลากร
2.2 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่มผี ลการปฏิบัติงานดีเด่น และเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครู ในโรงเรียน
2.3 เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองทัง้ ในด้านการปฏิบตั ิงานและด้านคุณธรรมจริยธรรม อย่างต่อเนือ่ ง
และเป็นระบบ
2.4 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา และศึกษา ดูงาน
มาใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.5 เพื่อนาวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษมาปฏิบัตงิ านสอนเฉพาะด้าน
3. เป้าหมาย
3.1 ผลผลิต (outputs) ปริมาณ
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ หน้าที่
ในระดับดีขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
(3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ ศึกษา
ดูงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อป
3.2 ผลลัพธ์ (outcomes) คุณภาพ
(1) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับ ดี
ขึ้นไป และมีความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
(2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการปฏิบตั ิงาน ในระดับดีเด่น 322
(3) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี

4. วิธีการดาเนินงาน (PDCA)
ที่
1

2

3
4

กิจกรรมขั้นตอนการดาเนินงาน
Plan
- ประชุมวางแผนการดาเนินงาน ขออนุมัติโครงการ และ
กาหนดหน้าที่รบั ผิดชอบ
- จัดหาทรัพยากรในการดาเนินงาน
Do
- ดาเนินกิจกรรมในโครงการ
กิจกรรมที่ 1 สร้างขวัญ กาลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาครูด้านวิชาการ
กิจกรรมที่ 3 พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
กิจกรรมที่ 4 ศึกษาดูงาน
กิจกรรมที่ 5 จ้างวิทยากรเชี่ยวชาญพิเศษ
Check
- กากับ ติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงาน
Action
- ประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน

5. งบประมาณ 10,000 บาท

ระยะเวลา

ผู้รบั ผิดชอบ
นางกัลยา ชัยพิลา

พ.ค. 63
พ.ค. 63
นางกัลยา ชัยพิลา
พ.ค. 63 - มี.ค.64
พ.ค. 31 - มี.ค.64
พ.ค. 63 - มี.ค.64
ต.ค.63 - มี.ค.64
พ.ค. 63 - มี.ค.64
นางกัลยา ชัยพิลา
มี.ค.64
นางกัลยา ชัยพิลา
มี.ค.64

6. การประเมินผล
ตัวชี้วัดผลสาเร็จ
1. ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร้อยละ 90 มีขวัญ
และกาลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในระดับดีขึ้นไป และมีความ
สามัคคี ความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
2. ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร้อยละ 80 มีผลการ
ปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น
3. ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ร้อยละ 90 ได้เข้ารับ
การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน อย่างน้อย 50 ชั่วโมงต่อปี

วิธีการประเมิน
1. สอบถามความพึง
พอใจ ของผูร้ ่วม
กิจกรรม
2. ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3. สารวจการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน

เครื่องมือ
1. แบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูร้ ่วม
กิจกรรม
2. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
3. แบบสารวจการเข้ารับ
การอบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงาน

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
7.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกาลังใจที่ดี มีความรัก สามัคคี มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อกัน
7.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทีม่ ีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อน วิทยฐานะ ได้รับ
การยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน
7.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ
7.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษา ดูงาน มา
พัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ
7.5 โรงเรียนมีผลงานและมีชื่อเสียงทางด้านวิชาการเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชน
7.6 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในด้านการจัดการศึกษา
(ลงชื่อ).......... ............................ผูเ้ สนอโครงการ
(นางกัลยา ชัยพิลา)

(ลงชื่อ)............ ...........................ผู้เห็นชอบโครงการ
(นางระพีพร โคตรชนะ)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านเหมืองแพร่

