
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งานยกย่อง ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

สอดคล้องกับโครงการ  ส่งเสริมขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อกิจกรรม งานยกย่อง ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ชื่อแผนงาน (พันธกิจ/กลยุทธ์ระดับองค์กร) : ๕ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพม.๓  ข้อที่ ๓ พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ.    ข้อที่ ๔ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบให้สามารถจัดการเรียนการ 
          สอนได้อย่างมีคุณภาพ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา   

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ  
                  ตัวบ่งชี้ที่ ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 

ผู้รับผิดชอบ นายชนพล  รุจิขวัญ 
ระยะเวลาการดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 การปฏิรูปการศึกษาที่สำคัญที่สุดและมีผลต่อการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่งและสามารถดำรงตนใน
สังคมได้อย่างมีความสุขได้นั้น ได้แก่การปฏิรูปการเรียนการสอน โดยครูผู้สอนทุกคนต้องมีความรู้ความสามารถใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เปลี่ยนวัฒนธรรมการเรียนรู้ โดยเน้นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ พร้อมทั้ง
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ปลูกฝังให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีนิสัยรักการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งครูควรสามารถพัฒนากระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
มีการประกันคุณภาพภายในผสมผสานอยู่ในกระบวนการเรียนรู้ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาจากรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามด้านตัวครู พบว่าครูยังไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ ขาดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจากสภาพปัญหาดังกล่าว จะส่งผลถึงคุณภาพนักเรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเร่งรัด ส่งเสริม สนับสนุน
ตลอดจนจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพของครู เพื่อให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์เพ่ือ
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ 

๒. วัตถุประสงค ์
            ๑. เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
            ๒. เพ่ือพัฒนาการทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
            ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีผลงานทางวิชาการมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพครู ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนและ         
                การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
 

โครงการ ที่ ๔ 
กิจกรรม  ที่ ๕๖ 



๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายด้านปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครูผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพ ความต้องการและความจำเป็น 
  ๓.๑.๒ ครูผู้สอนร้อยละ ๗๕ จัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.๑.๒ ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร้อยละ ๙๐ มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนาครู 

๓.๒ เป้าหมายด้านคุณภาพ 
  ๓.๒.๑    ผู้เรียนมีคุณภาพได้ตามมาตรฐาน 
            ๓.๒.๑   ครูผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีมาตรฐาน 

๔. กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน 

ที ่ การดำเนินงาน ระยะเวลา งบประมาณ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

๑ 

ขั้นวางแผน (Plan) 
๑. สำรวจความต้องการของบุคลากร   
ในโรงเรียน 
๒. ประชุมวางแผนการทำงาน  

๒ พ.ย. 
๒๕๖๔ 

 

ห้องประชุม 
นายชนพล  รุจิขวัญ 

และคณะ 

๒ 

ขั้นดำเนินการ (Do) 
๑. ประชุมคณะผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กิจกรรมต่างๆของโครงการและ
หมายงาน 
๒. บันทึกขออนุมัติโครงการ 
๓. ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ 

๓ – ๖ พ.ย. 
๒๕๖๔ 
๙ พ.ย. 

๒๕๕๒ – ๓๐ 
มี.ค. ๒๕๖๕ 

๑๑๔,๓๒๕ 
บาท 

ห้องประชุม
และสถานที่
ข้างนอก 

นายชนพล  รุจิขวัญ 
และคณะ 

๓ 
ขั้นตรวจสอบ (Check)  
๑. การนิเทศและติดตาม 

๓๐ มี.ค. 
๒๕๖๕ 

 ห้องประชุม
และสถานที่
ข้างนอก 

นายชนพล  รุจิขวัญ 
และคณะ 

๔ 

ขั้นดำเนินติดตาม/รายงาน (Action) 
๑. จากแบบสำรวจการเข้าร่วม
กิจกรรม 
๒. จากผลการสังเกต แบบสอบถาม
การสัมภาษณ์  
๓. การสรุปรายงานการดำเนินการ  

๓๐ ก.ย. 
๒๕๖๕ 

 

ห้องประชุม
และสถานที่
ข้างนอก 

นายชนพล  รุจิขวัญ 
และคณะ 

 
 

 



 

๕. รายละเอียดการประมาณการจัดซื้อวัสดุ-ครุภัณฑ์ในโครงการ/กิจกรรม 

 
๖.  ตัวช้ีวัดความสำเร็จ/เกณฑ์ประเมินคุณภาพ  

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 
รอ้ยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ
การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการจัดการ
เรียนรู้ 

ประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมการ
อบรมสัมมนา 

แบบประเมิน 

ร้อยละความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรม ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมิน 
 
๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๑. บุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีเจตคติท่ีดีต่อการปฏิบัติงาน 
๒. บุคคลากรทำงานอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
๓. บุคลากรมีผลงานทางวิชาการมีความก้าวหน้าทางด้านวิชาชีพครู ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนและการพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษาสู่เกณฑ์มาตรฐานและการประกันคุณภาพ 
 
 

ทรัพยากรโครงการ แหล่งเงินงบประมาณ 

ที ่ รายการ 
รายละเอียด

วัสดุ/
ครุภัณฑ์ 

จำนวน 
หน่วย 

ราคา 
ต่อหน่วย 

จำนวนเงิน 

งบ
อุด

หน
ุนฯ

 

งบ
สน

ับส
นับ

สน
ุนฯ

 

งบ
บำ

รุง
กา

รศ
ึกษ

า 

งบ
สว

ัสด
ิกา

ร 

อื่น
ๆ(

ระ
บ)ุ

 

๑ ศึกษาดูงาน ๒ วัน ๑ คืน ๘๒,๙๒๐ ✓     
 ค่าเบี้ยเลี้ยง ๓๔ คน (๓๔x๒๔๐)  ๒ วัน ๘,๑๖๐ ๑๖,๓๒๐ ✓     

 ค่าที่พัก ๑๘ ห้อง (๑๘X๑,๒๐๐)  ๑ คืน ๒๑,๖๐๐ ๒๑,๖๐๐ ✓     
 ค่าไวนิล ขนาด ๒.๕ X ๑.๒ ม.  ๑ ป้าย ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ✓     
 ค่าของที่ระลึกวิทยากรนำชมสถานที่  ๔ ช้ิน ๑,๐๐๐ ๔,๐๐๐ ✓     

 ค่ารถโดยสารไม่ประจำทาง  ๑ คัน ๔๐,๐๐๐ ๔๐,๐๐๐ ✓     
๒ โล่รางวลัครดูีในดวงใจ  ๒ โล ่ ๑,๕๐๐ ๓,๐๐๐ ✓     

๓ วัสดุอุปกรณ ์    ๕,๐๐๐ ✓     
๔ ค่าลงทะเบียนเข้ารับรับการอบรม

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ๒๓,๔๐๕ 

 
    

รวม ๑๑๔,๓๒๕ ✓     



 
 
 
ลงชื่อ                                  ผูเ้สนอกิจกรรม  
          ( นายชนพล  รุจิขวัญ ) 
                ครู คศ.๑ 
 

 
ลงชื่อ                              ผู้เหน็ชอบกิจกรรม 
          ( นายชนพล  รุจิขวัญ ) 
            หวัหน้าโครงการ 
 

 
ลงชื่อ                                    
        ( นางมาเรียม  รัมมะบุตร์ )    
     รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน 
 

 
 อนุมัติ       ไม่อนุมัติ………………………… 

 
ลงชื่อ                                 ผูอ้นุมัติโครงการ  
          (นายวิชัย  นาคสิงห์) 
    ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะอิน 

 


