
  

 

 

 
 

แบบเสนอ กิจกรรม แผนปฏิบัติการประจำป5งบประมาณ 2562 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา  อำเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธI 

 

1. กิจกรรม  เพ่ิมพูนศักยภาพครู 

2. สนองกลยุทธIโรงเรียนท่ี  3 

ช่ือกลยุทธI   ส3งเสริมครูให7มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ 

3. สนองมาตรฐานท่ี  2  ตัวบRงช้ีท่ี 2.4 

4. ผูVรับผิดชอบโครงการ  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ 

5. ลักษณะโครงการ     o ใหมR      þ ตRอเน่ือง 

6. ระยะเวลาดำเนินการ ปEงบประมาณ 2563 

7. หลักการและเหตุผล 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห3งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต7องเปRนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให7เปRน

มนุษยWท่ีสมบูรณWท้ังทางร3างกาย จิตใจ สติปYญญา ความรู7และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถ 

อยู3ร3วมกับผู7อ่ืนได7อย3างมีความสุข 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบาย ในการพัฒนาครู เร่ืองครูมีความสำคัญไม3น7อยกว3านักเรียน ปYญหาหน่ึง คือการ

ขาดครู เพราะจำนวนไม3พอ และครูย7ายบ3อย ดังน้ัน ก3อนคัดเลือกเด็กท่ีจะพัฒนาต7องพัฒนาครูก3อน ให7พร7อมท่ีจะสอนเด็ก

ให7ได7ผลตามท่ีต7องการ จึงจะต7องคัดเลือกครูและพัฒนาครู วิธีการคือ การให7ทุนและอบรม กล3าวคือต7องมีความรู7ทาง

วิชาการ ในสาขาท่ีเหมาะสมท่ีจะสอน ต7องอบรมวิธีการสอนให7มีประสิทธิภาพ มีความรู7ท่ีแท7จริง 

 โรงเรียนชัยเกษมวิทยา เปRนโรงเรียนท่ีมุ3งเน7นพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให7มีทักษะในการจัดการเรียน

การสอนท่ีเน7นคุณภาพผู7เรียนในยุค THAILAND 4.0 

 กลุ3มบริหารงานบุคคล โรงเรียนชัยเกษมวิทยา จึงกำหนดกิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครูข้ึน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ศักยภาพครูข7างต7น ได7อย3างย่ังยืน อีกท้ังเปRนการส3งเสริมการจัดการศึกษาของโรงเรียนให7มีประสิทธิผลสูงสุด นำไปสู3ความ

เจริญงอกงามท้ังสติปYญญาและคุณภาพชีวิตของผู7เรียนเปRนสำคัญ 

8. วัตถุประสงคI  

 8.1 เพ่ือให7ครูและบุคลากรทุกคนได7รับการพัฒนาให7มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต7องการของครู

และสถานศึกษา 
 8.2 เพ่ือส3งเสริมให7ครูทุกคนเข7ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

9. เป\าหมาย  

    9.1 เชิงปริมาณ  

ครู จำนวน 24 คน        



9.1.1 มีครูเข7าร3วมโครงการไม3น7อยกว3า 24 คน คิดเปRนร7อยละ 100 ของกลุ3มเปkาหมาย   

    9.2 เชิงคุณภาพ  

9.2.1 ครูร7อยละ 100 เข7ารับการพัฒนาตามความจำเปRน และความสนใจ ตามท่ีสถานศึกษา และหน3วยงาน

ภายนอกจัด อย3างน7อย 20 ช่ัวโมงต3อปEการศึกษา 

 9.2.2 ครูร7อยละ 100 เข7ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

 9.2.3 ครูร7อยละ 80 มีความพึงพอใจในการร3วมกิจกรรมระดับดีเลิศข้ึนไป 

 

10. วิธีการดำเนินการ 

กิจกรรม/ข้ันตอน ระยะเวลาดำเนินการ ผูVรับผิดชอบ 

1.ข้ันเตรียมการ (Plan) 

1.1) ประชุมวางแผน 

1.2) นำเสนอกิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครู 

ปEงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ 

2.ข้ันดำเนินการ (Do)  นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ 

กิจกรรม 1 สนับสนุนให7ครูเข7ารับการพัฒนา

ตนเองตามความจำเปRน และความสนใจ ตามท่ี

สถานศึกษา และหน3วยงานภายนอกจัด 

ปEงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ 

กิจกรรม 2 ส3งเสริมให7ครูเข7ารับการอบรมใน

โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

ปEงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ 

3.ประเมินผล (Check) 

3.1) แบบประเมินกิจกรรมเพ่ิมพูนศักยภาพครู 

3.2) สถิติผู7เข7าร3วมการประชุม อบรม 

ปEงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ 

4.ข้ันปรับปรุง (Act) 

4.1) รายงานผลการดำเนินกิจกรรม 

ปEงบประมาณ 2563 นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ 

 

11. สถานท่ีดำเนินการ 

โรงเรียนชัยเกษมวิทยา 
 

12. งบประมาณ 
 

ที่ รายการ 
งบประมาณ 

ค0าตอบแทน ค0าใช7สอย วัสด ุ รวม 

กิจกรรม 1 สนับสนุนให(ครเูข(ารับการพัฒนาตนเองตามความจำเป:น และความสนใจ ตามที่สถานศึกษา และหนFวยงานภายนอกจัด 

1 คFาใช(จFายในการเดินทางไปราชการ - 60,000 - 60,000 

กิจกรรม 2 สFงเสริมให(ครูเข(ารับการอบรมในโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

      

รวมทั้งสิ้น - 60,000 - 60,000 
 

13. การประเมินผล 



 

ผลการดำเนินงาน วิธีการวัด เคร่ืองมือในการวัด 

1. จำนวนครูผู7เข7าร3วมกิจกรรม นับจำนวนครูผู7เข7าร3วมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข7าร3วมกิจกรรม 

2. ครูเข7ารับการพัฒนาตนเองตาม

ความจำเปRน และความสนใจ ตามท่ี

สถานศึกษา และหน3วยงานภายนอก

จัด อย3างน7อย20 ช่ัวโมงต3อปE

การศึกษา 

นับจำนวนครูผุ7เข7าร3วมกิจกรรม แบบลงทะเบียนเข7าร3วมกิจกรรม 

3. ครูเข7ารับการอบรมในโครงการ

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

นับจำนวนครูผู7เข7าร3วมกิจกรรม แบบอนุญาตไปราชการ 

4. ร7อยละของครูผู7เข7าร3วมกิจกรรมท่ีมี

ความพึงพอใจในระดับดีเลิศข้ึนไป 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 

14. ผลท่ีคาดวRาจะไดVรับ  

      14.1 ครูและบุคลากรทุกคนได7รับการพัฒนาให7มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพ ตรงตามความต7องการของครูและ

สถานศึกษา 
 
 

                         

    ลงช่ือ              ผู7รับผิดชอบโครงการ 

            (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ) 

               ครูโรงเรียนชัยเกษมวิทยา         

                   

ลงช่ือ             ผู7เห็นชอบโครงการ 

             (นางสาวพรสรวง  สังขฤทธ์ิ) 

           หัวหน7ากลุ3มบริหารงานบุคคล 

 

ลงช่ือ                     ผู7เห็นชอบโครงการ 

                 (นางณัฐนรี  แขวงโสภา) 

   หัวหน7างานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

   

 

         ü อนุมัติ             m ไม3อนุมัติ 

 

ลงช่ือ                    ผู7อนุมัติโครงการ 

               (นายสุชาติ  หูทิพยW) 

       ผู7อำนวยการโรงเรียนชัยเกษมวิทยา 

      

 

 

 



 

 

 

แบบประเมินความพึงพอใจ 

กิจกรรม เพ่ิมพูนศักยภาพครู 

คำช้ีแจง    ให7ผู7ประเมินทำเคร่ืองหมาย ü ลงในช3องของระดับคุณภาพ ตามสภาพความเปRนจริง  ตามเกณฑWการ

ประเมินดังน้ี   

1     ปรับปรุง      หมายถึง      ผลการประเมินต่ำกว3าร7อยละ  00.00 – 30.00 

  2     พอใช7          หมายถึง       ผลการประเมินต้ังแต3ร7อยละ   30.01 – 50.00 

  3     ดี              หมายถึง       ผลการประเมินต้ังแต3ร7อยละ   50.01 – 70.00 

  4     ดีมาก          หมายถึง      ผลการประเมินต้ังแต3ร7อยละ   70.01 – 90.00 

  5     ดีเย่ียม         หมายถึง     ผลการประเมินต้ังแต3ร7อยละ   90.01  ข้ึนไป 

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แหล3งข7อมูล 
5 4 3 2 1 

1 การประเมินระยะก3อนดำเนินงาน 

 1.1 มีการประเมินสภาพปYญหา เพ่ือ

นำไปสู3การจัดต้ังโครงการ 

      

 1.2 โครงการมีความสอดคล7องกับ

นโยบายของโรงเรียน/มาตรฐาน

การศึกษา  

      

 1.3  หลักการเหตุผล วัตถุประสงคW

และเปkาหมายมีความเหมาะสมและ

สอดคล7องกัน 

      

 1.4 วิธีการดำเนินการและระยะเวลา

การดำเนินการมีความเหมาะสมและ

ปฏิบัติได7จริง 

      

 1.5  สถานท่ีท่ีใช7ในการดำเนินงานมี

ความเหมาะสม  

      

 1.6  ปYจจัย/ทรัพยากรในการ

ดำเนินงานเหมาะสมและเปRนไปได7 

      

 1.7 การกำหนดวิธีการวัดประเมินผล

มีความสอดคล7องกับวัตถุประสงคW/

วิธีการดำเนินการ 

      

 1.8 โครงการพร7อมท่ีจะดำเนินงาน

ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไว7ในแผน 

      



2 การประเมินระหว3างการดำเนินงาน 

ด7านปYจจัย 

 2.1  จำนวนบุคลากรท่ีร3วมโครงการ

เหมาะสมและเพียงพอ 

      

 2.2  มีคณะกรรมการดำเนินงาน

โครงการ ประกอบด7วย ผู7บริหาร ครู

และบุคลากรในชุมชน 

      

 2.3  งบประมาณในการดำเนินมีความ

คุ7มค3า/ประหยัดของการใช7ทรัพยากร 

      

 2.4 วัสดุอุปกรณWเคร่ืองมือเคร่ืองใช7ใน

การดำเนินงานโครงการมีเพียงพอ 

      

 2.5 สถานท่ี ในการดำเนินงาน

โครงการเหมาะสมและเพียงพอ 

      

 2.6 มีการวางแผนดำเนินงานโครงการ       

 2.7 มีการปฏิบัติงานตามโครงการ 

 

      

ท่ี รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แหล3งข7อมูล 
5 4 3 2 1 

ด7านกระบวนการ 

 2.8 มีการปฏิบัติกิจกรรมท่ีกำหนดไว7

ในโครงการตามข้ันตอนทุกระยะ 

      

 2.9 มีการนิเทศการติดตามการ

ดำเนินงานโครงการ 

      

 2.10 มีการประเมินผลการดำเนินงาน

โครงการ 

      

 2.11 มีการวิเคราะหWและนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาอย3างต3อเน่ือง 

      

ด7านผลผลิต 

 2.12 เพ่ือส3งเสริมให7ผู7เรียนบรรลุตาม

เปkาหมาย วิสัยทัศนW ปรัชญาและ

จุดเน7นของสถานศึกษา 

      

 2.13 เพ่ือให7ผลการดำเนินงาน

ส3งเสริมให7ผู7เรียนบรรลุตามเปkาหมาย 

วิสัยทัศนW ปรัชญาและจุดเน7นของ

สถานศึกษา 

      



3 การประเมินระยะหลังการดำเนินงาน 

 3.1 การดำเนินงานของโครงการ

เปRนไปตามแผนท่ีวางไว7ทุกข้ันตอน 

      

 3.2  มีการนำผลการนิเทศ/ติดตาม

การดำเนินงานมาใช7ในการพัฒนา

โครงการ 

      

 3.3  ผู7เก่ียวข7องทุกภาคส3วนให7ความ

ร3วมมือในการดำเนินการ 

      

 3.4  มีการรายงานผลและเผยแพร3ผล

การดำเนินงานโครงการต3อผู7เก่ียวข7อง 

      

 รวม       

 รวมท้ังหมด   

 คRาเฉล่ีย (X)   

 คิดเปfนรVอยละ   

 


