
โครงการ  พัฒนาความก้าวหน้าของคณะครูและบุคลากร 
แผนงาน  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุชาติ   เอกปัชชา 
   นางสาวสุกานดา  จันทร์อ่อน 
   นางสาวอรพรรณ วุฒิ  
ลักษณะโครงการ ใหม่ 
ระยะเวลาด าเนินการ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ที่   6 
สอดคล้องมาตรฐานที่     มฐ. 2 ตัวชี้วัดข้อที่ 2.2 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามหลักเกณฑ์ฯ ว 21/2560 ได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะไว้ 5 ข้อ คือ 1.มี

ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง/วิทยฐานะในแต่ละระดับเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 2.มีชั่วโมงการปฏิบัติงานในแต่
ละปีไม่น้อยกว่า 800 ชั่วโมง (ส าหรับขอวิทยฐานะครูช านาญการและวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ) หรือไม่
น้อยกว่า 900 ชั่วโมงต่อปี (ส าหรับขอวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญพิเศษ) โดยในชั่ว โมง
การปฏิบัติงานต้องมีชั่วโมง PLC ในแต่ละปีไม่น้อยกว่า 50 ชั่วโมง ทั้งนี้ ต้องมีชั่วโมงสอนขั้นต่ าตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนดด้วย 3.ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือจรรยาบรรณวิชาชีพในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา 4.ผ่านการพัฒนาตามที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด และ 5.มีผลงาน ที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ย้อนหลัง 5 ปีการศึกษา โดยต้องมีผลการประเมินที่
ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีการศึกษา 

จากหลักเกณฑ์ดังกล่าว โรงเรียนวัดหนองตางู จึงได้เห็นความส าคัญของพัฒนาครูให้ความรู้เกี่ยวกับ
วิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นมา 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการครูพัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและความม่ันคง 

ในการด าเนินชีวิต 
    2.2  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท า

ผลงานทางวิชาการให้ได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
    2.3  เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ 

ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือคุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

3. เป้าหมาย 
3.1 เชิงปริมาณ      

  พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง  ครูและครูผู้ช่วยจ านวน 25 คน 
 



3.2 เชิงคุณภาพ     
1)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่ง ครู และครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความสามารถในการ

จัดท าผลงานทางวิชาการได้มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
 2) ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เสนอขอรับการประเมินและจัดท าผลงานทางวิชาการเพ่ือให้
มีหรือเลื่อนวิทยฐานะที่สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

4. กิจกรรมและปฏิทินด าเนินงาน 
รายการ/กิจกรรมส าคัญ ระยะเวลา งบประมาณ  ผู้รับผิดชอบ 

1.ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
2.เสนอโครงการ ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
3.แต่งตั้งคณะท างาน ต.ค. 62 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
4. การด าเนินงานอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ 1 วัน ณ หอประชุมโรงเรียน 
วัดหนองตางู 

ต.ค. 62 – ก.ย. 63 5,000 บาท  
 
 
นายสุชาติ  เอกปัชชา 

5. นิเทศติดตาม ประเมิน  ก.ย. 63 - นายสุชาติ  เอกปัชชา 
6. สรุปผล / จัดท ารายงานโครงการ 
ประจ าปี/รายงานเสนอผู้เกี่ยวข้อง 
 ปีต่อไป 

ก.ย. 63 - 
นางสาวสุกานดา จันทร์อ่อน 
 นางสาวอรพรรณ วุฒิ  

 

5.รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
งบประมาณเงินอุดหนุน5,000 บาท( ห้าพันบาทถ้วน) 

ที ่ รายการ 
งบด าเนินการ 

ค่า 
ตอบแทน 

ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ 

1. อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 วัน 
 - ค่าวิทยากร 5 ชม.ๆละ 600 บาท  
 - ค่าอาหารกลางวัน 50 บาท x25 คน 
 - ค่าอาหารว่าง 30 บาท x 25 คน 

 
3,000 

 
 

 
 

1,250 
750 

- 

 3,000 2,000 - 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,000  

 

 
 
 



 
6. ติดตามและประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
เสนอขอรับการประเมินและจัดท าผลงาน
ทางวิชาการเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
ที่สูงขึ้นได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

- สังเกต 
- การท า logbook 
 

- โปรแกรม logbook 
- แบบประเมินความพึงพอใจ 

 
7.  ผลที่คาดว่าจะได้ว่า 
  7.1ข้าราชการครูมีแรงจูงใจให้พัฒนาตนเองเพ่ือความก้าวหน้าในอาชีพและความม่ันคง 
ในการด าเนินชีวิต 
 7.2  ข้าราชการครูพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถในการจัดท าผลงานทางวิชาการให้ได้
มาตรฐานและถูกต้องตามหลักวิชาการ 
  7.3  ข้าราชการครูมีความก้าวหน้าในวิชาชีพและมีขวัญ ก าลังใจในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนหรือ
คุณภาพในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 

 

ลงชื่อ..................................................................ผู้เสนอโครงการ  
       ( นายสุชาติ  เอกปัชชา ) 
                 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ.................................................... ............ผู้เห็นชอบโครงการ 
     ( นายสุชาติ   เอกปัชชา )  
                  ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 
   ลงชื่อ..................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
         ( นายสุชาติ   เอกปัชชา ) 
        ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนองตางู 
 


