โครงการ
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
แผนงาน
สร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิตพัฒนาคนให้มีความรู ้คู่คุณธรรมและจริ ยธรรม
สนองกลยุทธ์
1.นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ข้อที่ 3 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุก
ระดับและประเภทการศึกษา โดยมีเป้ าหมายให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนและคุณภาพการศึกษาสู งขึ้นทุก
ระดับและประเภทการศึกษา
2. สพฐ. ข้อ 3 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
3.สมศ. มาตรฐานที่ 8 ครู มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถตรงกับงานที่
รับผิดชอบและมีครู เพียงพอ มาตรฐานที่ 9 ครู มีความรู ้ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างมี
ประสิ ทธิภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
4.สถานศึกษา มาตรฐานที่ 9 ครู มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีวุฒิความรู ้
ความสามารถตรงกับงานที่รับผิดชอบ หมัน่ พัฒนาตนเอง เข้ากับชุมชนได้ดีและมีครู เพียงพอ มาตรฐานที่ 10
ครู มีความสามารถในการจัดประสบการณ์การเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
ลักษณะโครงการ
โครงการต่อเนื่ อง
ผู้รับผิดชอบ
นางยุพิน นนทะโคตร และผูบ้ ริ หาร
ระยะเวลาดาเนินการ 29 กรกฎาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2563
สถานทีด่ าเนินงาน
โรงเรี ยนบ้านโคก
งบประมาณ
10,000 บาท
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. หลักการและเหตุผล
เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นาไปสู่ การยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู ้
ของผูเ้ รี ยนให้ดีข้ ึน รองรับการประกันคุณภาพภายในและการประเมินผลคุณภาพทางการศึกษาจาก
หน่วยงานภายนอก โดยในปี 2563 จะเน้นการพัฒนาคุณภาพโรงเรี ยน สมรรถนะของครู และการยกระดับ
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้เข้าสู่ มาตรฐาน รองรับการกระจายอานาจสู่ สถานศึกษา จึงต้อง
จัดเตรี ยมบุคลากรให้มีความพร้อมในการเปลี่ยนแปลง โดยพัฒนาครู ให้มีความรู ้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่
จะมีข้ ึนในอนาคต
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อเสริ มสร้างความเข้มแข็งให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการ
เครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยน
2.2 เพื่อพัฒนาองค์กรนักเรี ยน ครู เครื อข่ายผูป้ กครองและองค์กรชุมชนให้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและช่วยเหลือครู นักเรี ยน
2.3 เพื่อส่ งเสริ มให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่ วมในการจัดการศึกษา

2. เป้ าหมาย
2.1 ผลผลิต (outputs) ปริมาณ
1.จัดให้มีการคัดเลือกและการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ,
คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยน , สภานักเรี ยน , คณะกรรมการบริ หารโรงเรี ยน , และ
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
2. จัดทาคู่มือการบริ หารแบบมีส่วนร่ วม กาหนดบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ สา
หรับคณะกรรมการชุ ดต่างๆ
3. จัดประชุมสัมมนาเพื่อวางแผนการดาเนินงานและประเมินผลการดาเนินงานตามคู่มือ
และปฏิทินการดาเนินงาน
2.2 ผลลัพธ์ (outcomes) คุณภาพ
1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครองนักเรี ยน สภา
นักเรี ยน ครู มีความเข้มแข็งและมีส่วนร่ วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษามากขึ้น
2. องค์กรนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ชมรม ได้รับการพัฒนาเพิ่มมากขึ้น
3. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนานักเรี ยน ครู มากขึ้น
3. งบประมาณ 10,000 บาท
4. .การประเมินผล
ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
วิธีการประเมิน
4.1 ผลผลิต (outputs) ปริมาณ
กิจกรรมที่ 1 การแต่งตั้งสรรหาและจัดให้มี 1.สังเกต
2.สอบถาม
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
-สภานักเรี ยน
-คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
-องค์กรเครื อข่าย(ชมรม,สมาคม)

เครื่ องมือ
1.แบบบันทึก
2.ทะเบียนคาสัง่ ประกาศ

ตัวชี้วดั ผลสาเร็จ
กิจกรรมที่ 2 การจัดทาคู่มือ กาหนดบทบาทหน้าที่และความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการฯชุดต่างๆ
กิจกรรมที่ 3 การจัดประชุม,สัมมนา
-คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
-คณะกรรมการเครื อข่ายผูป้ กครอง
-สภานักเรี ยน
-คณะกรรมการบริ หารสถานศึกษา
-องค์กรเครื อข่าย(ชมรม,สมาคม)
กิจกรรมที่ 4 การประเมินผลการดาเนิ นงานแต่ละกิจกรรม
4.2 ผลลัพธ์ (outcomes) คุณภาพ
1.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการ
เครื อข่าย ผูป้ กครองนักเรี ยน สภานักเรี ยน ครู มีความเข้มแข็ง
และมีส่วน ร่ วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
มากขึ้น
2. องค์กรนักเรี ยน ครู และผูป้ กครอง ชมรม ได้รับการพัฒนา
เพิ่มมากขึ้น
3. องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่ วมในการพัฒนา
นักเรี ยน ครู มากขึ้น

วิธีการประเมิน
1.ตรวจสอบ

เครื่ องมือ
1.แบบประเมิน

1.สังเกต
2.สอบถาม

1.แบบบันทึก
2.แบบสอบถาม
3.สรุ ปวาระการ
ประชุม

1.สังเกต
2.สอบถาม

1.แบบสอบถาม
2.แบบประเมิน

1.สังเกต
2.สอบถาม
1.สังเกต
2.สอบถาม

1.แบบสอบถาม
2.แบบประเมิน
1.แบบสอบถาม
2.แบบประเมิน

5. ตัวชี้วดั ความสาเร็จ
1. จานวนคณะกรรมการที่ได้รับการจัดให้มีครบ
2. คู่มือการกาหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการฯชุดต่างๆ
3. จานวนการประชุมอบรมสัมมนาและจานวนผูเ้ ข้ารับการประชุมอบรมสัมมนา
4. การได้รับความร่ วมมือในการเป็ นคณะกรรมการฯแต่ละชุด
(ลงชื่อ).. ............................ผูเ้ สนอโครงการ (ลงชื่อ)..............................................ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
(นางยุพิน นนทะโคตร)
(นางสาวดุจฤดี ปัญญาสิ ม)
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนบ้านโคก

