
๑๐๔ 
 

   
  แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา  

โครงการท่ี ๕  
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 

หน่วยงาน โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา อ.ขาณุวรลักษบุรี  จังหวัดกำแพงเพชร 
 

สนองนโยบาย สพฐ. ข้อท่ี : ๕   สนองนโยบาย สพม. ข้อท่ี : ๔     สนองกลยุทธ์โรงเรยีน ข้อท่ี : ๔ 
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา : 
มาตรฐานท่ี ๒ กระบวนการบริหารจัดการ 
ประเด็นพิจารณา  
กลุ่ม/หน่วยท่ีรับผิดชอบ :   ฝา่ยบริหารท่ัวไป           ฝา่ยบริหารงบประมาณ 
          ฝ่ายบริหารบุคคล           ฝา่ยบริหารวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางศรัณย์รัตน์  ฉวีพัฒน ์
ลักษณะกิจกรรม        โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง           อ่ืน ๆ 
ประกอบด้วยกิจกรรม  ดังต่อไปนี้  

1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning 
Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

     2. กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูค่วามเป็นมืออาชีพ 
 
1. หลักการและแหตุผล 
 ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและองค์กรที่มีส่วนส่วนเกี่ยวข้อง
กับสถานศึกษา  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกิจกรรม   สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศแหล่งเรียนรู้  องค์ความรู้ต่าง ๆ 
จนสามารถสร้างความรู้  ทักษะ  มีระบบการจัดการความรู้มีการถ่ายทอดความรู้  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง
บุคลากรภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเตรียมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  
 งานบุคลากร  ตระหนกัถึงความจำเป็นในการพัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศทุกส่วนงาน จึงไดจ้ัด
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูมืออาชีพ เพือ่พัฒนาครู บุคลากร ให้มี
ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางานและการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน   
 
2. วัตถุประสงค์  
 ๒.1  สร้างขวัญและกำลงัใจให้กับครูและบุคลากร ในการปฏิบัติหน้าที่ 
 2.๒  พัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 
 ๒.3  จัดให้มีชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้ในการพฒันางานและการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

๒.4  ศึกษาความพึงพอใจของครูและบุคลากรที่มีต่อโครงการพัฒนาครูและบุคลากรใหม้ีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ 
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3. เป้าหมาย (เชิงปรมิาณ/เชิงคุณภาพ) 
 ๓.1 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีขวัญและกำลงัใจที่ดีในการปฏิบัตหิน้าที่ 
 ๓.2 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

๓.3 ครูและบุคลากรร้อยละ 80 เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้ในการพฒันางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน 
๓.4 ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจมีตอ่โครงการพฒันาครแูละบุคลากรให้มี ความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพในระดับมาก 
 

๔. กิจกรรมและขั้นตอนการดำเนินการ  

 ขั้นตอน/กิจกรรม 
ระยะเวลา 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ไตรมาส 

๑ 
ไตรมาส 

๒ 
ไตรมาส 

๓ 
ไตรมาส 

๔ 

๑ ขั้นเตรียมการ (P) 
ประชุมวางแผน จัดทำโครงการ 
1.จัดทำโครงการ 
เพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารโรงเรียน  
2.ประชุมคณะกรรมการ 
เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

 
 
 

    

ครู
ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ 

 
เสนอโครงการเพื่ออนุมัต ิ       

๒ ขั้นดำเนินการ (D) ดำเนินกจิกรรมดังนี ้       
 - กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ครูมือ

อาชีพแบบ PLC (Professional 
Learning Community) “ชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ” 

    

      5,000  ครูนิษฐิดา 

 - กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาสู่ความเป็นมอือาชีพ 

    33,000 ครูยุพดี  

๓ ขั้นติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผล (C) 
- นำผลการดำเนินงานมาสรปุและ
รายงานโครงการ 

     
ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 

๔ ขั้นการนำผลการประเมินมาปรับปรุง
การดำเนนิงาน (A) 
-นำผลการประเมินมาวิเคราะห์เพื่อ
วางแผนในการดำเนินโครงการการพฒันา
และติดตามโครงการครั้งต่อไป 

     
ผู้รบัผิดชอบ

กิจกรรม 
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๕. งบประมาณ 
            งบประมาณ ๓๘,๐๐ บาท 
       เงินอุดหนุนรายหัว   เงินบำรุงการศึกษา 
   เงินพฒันาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณอื่น ๆระบุ........................... 
 
๖.  การประเมินผลโครงการ 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน 
เครื่องมือ 

ท่ีใช้ในการประเมิน 
เป้าหมาย 

 
1.  ร้อยละของครูและ
บุคลากร มีขวัญและกำลังใจ
ที่ดีในการปฏิบัติหน้าที ่
 

- สอบถาม 
ครูและบุคลากร 

- แบบสอบถามครูและ
บุคลากร 

1.ครูและบุคลากรรอ้ยละ 
80 มีขวัญและกำลงัใจที่
ดีในการปฏิบัตหิน้าที ่

2. ครูและบุคลากร มีความ
เช่ียวชาญทางวิชาชีพ มาก
ข้ึน 

- ประเมินครูและ
บุคลากร 

- แบบประเมินครูและ
บุคลากร 

2.ครูและบุคลากรรอ้ยละ 
80 มีความเช่ียวชาญทาง
วิชาชีพ  

3. ครูและบุคลากร มี
ทางเลือกช่องทางการเข้า
ร่วมกิจกรรมชุมชนการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้ใน
การพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 

- ประเมินครูและ
บุคลากร 

- แบบประเมินครูและ
บุคลากร 

3.ครูและบุคลากรรอ้ยละ 
80 เข้าร่วมกิจกรรม
ชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพ เพื่อใช้ในการ
พัฒนางานและการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 
๗. สาเหตุหรือปัจจัยความเสี่ยงท่ีอาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 

สาเหตุหรือปัจจัยความเสีย่ง แนวทางแก้ไข/ป้องกันความเสี่ยง 
1. ความร่วมมือของผู้บริหาร คณะคร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 

1. ประชาสมัพันธ์งานและออกคำสั่งให้ชัดเจน 

2. งบประมาณ 2. จัดงบประมาณให้เพียงพอตอ่การดำเนินงาน 
 
๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 ๘.1  ครูและบุคลากร มีขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ 
 ๘.2  ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจมีต่อกจิกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ ในระดับมาก 
 ๘.3  ครูและบุคลากร มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ  

๘.4  ครูและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อใช้ในการพัฒนางานและการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 
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 ๘.5  ครูและบุคลากรมีความพึงพอใจมีต่อโครงการพฒันาครูและบุคลากรใหม้ี 
 ความเช่ียวชาญทางวิชาชีพในระดับมาก 
 
 
  

              ลงช่ือ.............................................................ผู้ เสนอโครงการ 
                                      (นางศรัณย์รัตน์  ฉวีพัฒน์) 

                                  
 

         ลงช่ือ.............................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                              (นางศรัณย์รัตน์  ฉวีพัฒน์) 
           หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล 

                          
        

              ลงช่ือ............................................................ผูอ้นุมัติโครงการ 
                                                           (นายไพโรจน์ วชิรินทราวัฒน์ ) 
                                                            ผู้อำนวยการโรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 
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รายละเอียดประมาณการ 
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพครูสู่ครมูืออาชีพแบบ PLC (Professional Learning Community)  

“ชุมชนการเรยีนรู้ทางวิชาชีพ” 

ท่ี รายการ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

จำนวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

จำนวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

จำนวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

1 อบรมพัฒนา
เครือข่าย PLC 

โรงเรียน 

        3,000 

2 วัสดุอุปกรณ์   2,000       
รวมเงิน  2,000    3,000 

 รวมเป็น  ๕,๐๐๐  บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

กิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูค่วามเป็นมืออาชีพ 

ท่ี รายการ 
วัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าตอบแทน/ใช้สอย 

จำนวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

จำนวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

จำนวน 
ราคา/
หน่วย 

รวม 
(บาท) 

๑ กิจกรรมอบรม ประชุม 
สัมมนากับหน่วยงานต้น
สังกัด             และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของครูและบุคลากรฯ 
(เบิกจ่ายจาก เบี้ยเลี้ยง/ 
ค่าที่พัก /ค่าพาหนะ
เดินทาง 

ตามคำสั่งไปราชการ 
ตามที่จ่ายจริง) 

 
 
 

40 คน 

        

๒ จัดอบรม/ศึกษาดูงาน
ให้กับครูและบุคลากร 
๑) ค่าตอบแทน
วิทยากร 2 วันๆ ละ 
6 ชม. (600x6x2) 
2) อาหารกลางวัน 2 
วัน ( 50x40x2 ) 
3) อาหารว่าง/
เครื่องดื่มผู้เข้าอบรม 
2 วัน (20x40x4) 

       
 
 

1 คน 
 

40 คน 
 
 

40 คน 
 

  
 
 

7,200 
 

4,000 
 
 

3,200 
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4) เอกสาร/อุปกรณ์
ประกอบการอบรม  
5) ค่าเบี้ยเลี้ยงครู 
(40*180*2) 
(ขอถัวจ่ายทุกรายการ
ตามที่จ่ายจริง) 

40 คน 2,000 
 
 

14,400 

๓ 2.2 ศึกษาต่อ(เรียน
เพิ่มเติม/เพิ่มวุฒิ
การศึกษา) 

         

๔ 2.3 การขอมี/ขอ
เลื่อนวิทยฐานะ 

         

รวมเงิน       
 รวมเป็น  ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน) 


