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ช่ือโครงการ   พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู�มืออาชีพ 
แผนงบประมาณ          สนับสนุนการจัดการศึกษาต้ังแต�ปฐมวัยจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
ผู�รับผิดชอบโครงการ  นางสาวจิตตา  สะอาดชื่อ,นางเยาวนา  ศรีใคร, นายประกาย  ดลเจิม 
                                    นายอภิรักษ-  จุลบุรมย-, นายสายันต-  คงสมมาศ, นางสุพัตรา  สินธุโคตร 
       และหัวหน1าสายชั้นทุกสายชั้น 
สนองต�อกลยุทธ! สพฐ.     ข1อท่ี 4 , 5   
สนองมาตรฐานการศึกษา   ข1อท่ี 7 , 8  
ระยะเวลาดําเนินการ  เมษายน   2556  -   กันยายน  2556 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

1.  หลักการและเหตุผล 
การปฏิรูปการศึกษามีวัตถุประสงค-เพ่ือพัฒนาการจัดการศึกษาให1มีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถ

ผลิตกําลังคนท่ีมีคุณภาพสู�ยุคสังคมแห�งการเรียนรู1  ครู เป>นบุคคลสําคัญในกระบวนการปฏิรูป
การศึกษา  เพราะเป>นผู1รับผิดชอบโดยตรงในการดําเนินการและเป>นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพ
ผู1เรียน   การพัฒนาคุณภาพครูยุคใหม�  จึงเป>นกรอบแนวทางท่ีสําคัญประการหนึ่งในข1อเสนอการปฏิรูป
การศึกษา โดยมุ�งเน1นให1ครูเป>นผู1เอ้ืออํานวยให1ผู1เรียนเกิดการเรียนรู1  

โรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย  เล็งเห็นความสําคัญของการพัฒนาครูคุณภาพยุคใหม�  จึงต1องพัฒนา
ให1ผู1บริหาร  ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ให1มีทักษะภาษาท่ีสอง มีความพร1อมต�อการเข1าสู�ประชาคม
อาเซียน  จึงจัดทําโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู�มืออาชีพข้ึน 
 

2.  วัตถุประสงค! 
 2.1  เพ่ือให1ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีศักยภาพและมีขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 
 2.2  เพ่ือให1ครูสามารถใช1เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและผู1เรียน 
 2.3  เพ่ือให1ข1าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะภาษาท่ีสอง  และมีความพร1อม 
ต�อการเข1าสู�ประชาคมอาเซียน 
 

3.  เป0าหมาย 
 3.1  เชิงปริมาณ 
  3.1.1  ข1าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย   
จํานวน  80  คน  
  3.2  เชิงคุณภาพ 
  3.2.1  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได1รับการพัฒนาตามศักยภาพ  และมีขวัญกําลังใจ 
ในการปฏิบัติงาน 



182 
 

3.2.2  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถใช1เทคโนโลยีในการพัฒนาตนเองและ 
ผู1เรียน 
  3.2.3  ครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะภาษาท่ีสอง  และมีความพร1อม 
ต�อการเข1าสู�ประชาคมอาเซียน 
 

4.  ข้ันตอนและวิธีดําเนินการ 
 โรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย  กําหนดจัดกิจกรรมในระหว�างวันท่ี  16  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. 
2556  ถึง  วันท่ี  31  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2557  ณ  โรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย  อําเภอเมืองกาฬสินธุ- 
จังหวัดกาฬสินธุ-   มีข้ันตอนและวิธีดําเนินการ  ดังนี้ 

4.1  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
 4.2  แต�งต้ังคณะทํางาน 
 4.3  ประชุมคณะทํางาน 
 4.4  ดําเนินกิจกรรมตามแผน 
 4.5  ติดตามผลและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4.6  สรุป/รายงานผลการปฏิบัติงาน   
 

5.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได1รับจัดสรร  60,000  บาท) 
 โดยใช1เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ�าย  ดังนี้ 
 5.1  เงินอุดหนุนรายหัว     60,000    บาท 
 5.2  เงินสนับสนุนค�าใช1จ�ายจัดการศึกษา   -  บาท  
 5.3  เงินรายได1สถานศึกษา    -  บาท  
 

กิจกรรมและรายละเอียดค�าใช1จ�ายงบประมาณ 

ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

1. กิจกรรมท่ี 1 พัฒนาครูด�าน  ICT 
-ค�าจัดทําเอกสารการพิมพ-และ 
เข1าเล�มหลักสูตร 
(80เล�มๆละ50 บาท) 

 
- 

 

 
4,000 

 
- 

  
มิถุนายน  2556 

-นายสายันต- 
- กลุ�มงาน 
บริหารบุคคล 
- หัวหน1าสาย
ชั้นทุกสายชั้น -ค�าตอบแทนวิทยากร 

(2คนๆละ1,000 บาท) 
- 2,000 - 
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ท่ี กิจกรรม 
ลักษณะการจ�าย 

ระยะเวลาดําเนินการ หมายเหตุ 
งบบุคคล งบดําเนินงาน งบลงทุน 

 - ค�าอาหารกลางวัน  อาหารว�าง
และเครื่องด่ืม(80 คนๆละ80 บาท) 

- 6,400 -  
มิถุนายน  2556 

 
 

-นายสายันต- 
- กลุ�มงาน 
บริหารบุคคล 
- หัวหน1าสาย
ชั้นทุกสายชั้น 

- ค�าจัดทําเอกสารสรุปและรายงาน - 1,000 - 

รวม - 13,400 - 

2 กิจกรรมท่ี 2  อบรมภาษาเพ่ือ 
การส่ือสาร 
-ค�าอาหารกลางวัน อาหารว�างและ
เครื่องด่ืม 
 (80คนๆละ80บาท 2 วัน) 

 
 

- 
 
 

 
 

12,800 

 
 

- 
 
 

- นางเยาวนา 
- กลุ�มงาน
บริหารบุคคล 
- หัวหน1าสาย
ชั้นทุกสายชั้น 

-ค�าถ�ายเอกสารหลักสูตร 
(80 เล�มๆละ 60 บาท) 

- 4,800 - 

- ค�าตอบแทนวิทยากร 
(วัน 2 วันๆละ3,000 บาท) 

- 6,000 - 

- ค�าจัดทําเอกสารสรุปและรายงาน - 1,000 - 
รวม - 24,600 - 

3. กิจกรรมท่ี 3   
พัฒนาวินัย คุณธรรม  จริยธรรม
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
- 
 

- - 
มิถุนายน  2556 

 

-นายประกาย 
- กลุ�มงาน
บริหารบุคคล 
- หัวหน1าสาย
ชั้นทุกสายชั้น 

4 กิจกรรมท่ี 4   
- ส�งเสริมสนับสนุนให1ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได1รับ 
การพัฒนาด1านวิชาชีพ 

- 
 
- 
 

 
- 
 

พฤษภาคม 2556 
- 

มีนาคม 2557 

 
-นายอภิรักษ- 
 
 
 
-นายสายันต- 

- ค�าเบ้ียเลี้ยง/พาหนะ - 20,000 - 

พฤษภาคม 
-  

มิถุนายน 2556 

- จัดทําทําเนียบครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

- 2,000 - 

รวม - 22,000 - 
รวมท้ังส้ิน - 60,000 - 
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6.  การวัดและการประเมินผล 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีวัดและประเมินผล 

1. ร1อยละ 80 ของครูและบุคลากรทางการศึกษาได1รับ
การพัฒนาตามศักยภาพ  และมีขวัญกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 

-แบบสัมภาษณ- 
-แบบประเมิน 

-การสัมภาษณ-   
-การประเมิน 
-ตรวจสอบเอกสาร 

2. ร1อยละ 80  ของครูและบุคลากรสามารถใช1เทคโนโลยี
ในการพัฒนาตนเองและผู1เรียน 

-แบบสังเกต 
-แบบประเมินการปฏิบัติ 

-การสังเกต 
-การประเมินผลงาน 

3. ร1อยละ 80  ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  มี
ทักษะภาษาท่ีสอง  และมีความพร1อมต�อการเข1าสู�
ประชาคมอาเซียน 

-แบบประเมิน -การประเมิน 

 

7.  ผลท่ีคาดว�าจะได�รับ 
 7.1  ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได1รับการพัฒนาตามศักยภาพ  และมีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน 
 7.2  ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  สามารถใช1เทคโนโลยีทางการศึกษา  ในการพัฒนา
ตนเองและผู1เรียนได1 
 7.3  ข1าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีทักษะภาษาท่ีสอง  และมีความพร1อมต�อการเข1าสู�
ประชาคมอาเซียน 

......................................................................................................................... 
 
 

(ลงชื่อ)           ผู1เสนอโครงการ  (ลงชื่อ)       ผู1เสนอโครงการ 
                 (นางสาวจิตตา  สะอาดชื่อ)          (นายอภิรักษ-  จุลบุรมย-) 

ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย         ตําแหน�ง  ครู  โรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย                      
 

(ลงชื่อ)                                ผู1เห็นชอบโครงการ 
                        (นางไพรวัลย-  ชิณฤทธิ์) 

ตําแหน�ง  รองผู1อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย 
 
      

(ลงชื่อ)               ผู1อนุมัติโครงการ 
              (นายพีรพงษ-  โลหะมาศ) 
               ตําแหน�ง  ผู1อํานวยการโรงเรียนกาฬสินธุ-พิทยาสัย 


