ประกาศโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เรื่อง การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้การดาเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนไพศาลพิทยาคม
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โรงเรียนไพศาลพิทยาคมกาหนดการดาเนินงานตามนโยบายการ
บริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
๑. การวางแผนกาลังคน
- การรายงานข้อมูลบุคคลากรต่อผู้บริหารและสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกมัธยมศึกษา
๒. การสรรหาบุคลากร
- กาหนดประชุมเพื่อกาหนดแผนการดาเนินการและวิธีในการสรรหา
- มีประกาศรับสมัคร ดาเนินการสอบคัดเลือก บรรจุและแต่งตั้ง
- มีระบบการรับสมัครทีท่ ันสมัย โดยมีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ เพื่ออานวยความ
สะดวก ลดขั้นตอน ลดระยะเวลาและเป็นประโยชน์ต่อผูส้ มัครและงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส่และสามารถตรวจสอบได้
๓. การพัฒนาบุคลากร
- มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
- มีการฝึกอบรมบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอกสถานศึกษา
- ระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ การถ่ายโอนความรูจ้ ากบุคลากรผูเ้ ชี่ยวชาญ
อย่างมีแบบแผน
- การกาหนดหน้าที่ภาระงานให้กบั บุคลากรในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับ
ความสามารถเพื่อให้บุคลากรได้มีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทางานที่มีความหลากหลายทางลักษณะงาน
๔. การพัฒนาคุณภาพชีวิต
- การจัดสภาพแวดล้อมในการทางานให้เหมาะสม มีการรักษาความสะอาด และการ
จัดภูมิทัศน์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัตงิ าน
- การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่จาเป็น เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว และเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
- ระบบสารสนเทศสาหรับบุคลากรในสถานศึกษา
- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความสุขในการปฏิบัตงิ าน จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตของ
บุคลากร เช่น การตรวจสุขภาพประจาปี กิจกรรมคนดีศรีกระสังพิทย์
๕. การประเมินผลการปฏิบัตงิ าน
- ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของสานักงาน ก.ค.ศ.
อย่างเคร่งครัด
๖. การส่งเสริมจริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
- มีมาตรการต่างๆ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมสุจริตให้กับบุคลากรใน
สถานศึกษา ได้แก่ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ มาตรการให้ผมู้ ีสวนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม มาตรการ
ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซือ้ จัดจ้าง มาตรการจัดการเรือ่ งร้องเรียนการทุจริต มาตรการการรับสินบน

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มาตรการตรวจสอบการใช้
ดุลยพินิจและนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- มีกลไกการกากับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
- มีระเบียบหลักเกณฑ์สาหรับข้าราชการ เรื่องวินัยข้าราชการ การดาเนินทางวินัย
การขาด ลา สาย เป็นรูปธรรม ถูกต้อง ชัดเจน สามารถตรวจสอบได้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นายสมคิด สิทธิสาร
ผู้อานวยการโรงเรียนไพศาลพิทยาคม

โครงการฝ่ายงบประมาณและบุคคล
ชื่อโครงการ 13 พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพแบบยั่งยืน
ลักษณะโครงการ ( ) ใหม่
(√ ) ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ 4
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 4
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ ข้อที่ 2, 3
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวง ข้อที่ 2 ตัวบ่งชี้ที่……………………………….
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบ งานบุคคล
โครงการ พัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพแบบยั่งยืน
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายธีรปรกรณ์ ศีลาแสง
ระยะเวลาดาเนินการ 1 ปีงบประมาณ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2564
งบประมาณ ( √ ) เงินอุดหนุน
( ) เงินรายได้
( ) เงินอื่น
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในปัจจุบันมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผูเ้ รียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และสามารถอยูร่ ่วมกับ
ผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการจัดการศึกษานั้นผู้เรียนถือว่าเป็นวัตถุดิบทีผ่ ่านกระบวนการ
ผลิตคือการจัดการศึกษาและจบออกมาเป็นผลผลิตของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ซึง่ กระบวนการทีส่ าคัญคือ
กระบวนการผลิต ที่ต้องใช้ผู้ผลิตทีม่ ีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถจึงจะสามารถสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพได้ผู้ผลิตตัวกลาง ก็คือครูและบุคลากรทางการศึกษานั่นเอง ดั้งนั้นในกระบวนการจัดการศึกษาจึงต้อง
ให้ความสาคัญกับบุคลากรในการทีจ่ ะสร้างผูเ้ รียนให้มีคุณภาพสามารถเป็นกาลังหลักในการพัฒนาสังคมได้
งานบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมจึงได้จัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพแบบยั่งยืนเพื่อ
พัฒนาบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
2. กิจกรรมและวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่ 13.4 เสริมสร้างขวัญกาลังใจบุคลากร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง
1) วัตถุประสงค์
1.1) ผลผลิต (outputs)
 เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษา
1.2) ผลลัพธ์ (Outcomes)
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกาลังใจในการปฏิบตั ิงานต่อไป
2) เป้าหมาย
2.1) ด้านคุณภาพ
 เพื่อจัดซื้อช่อดอกไม้/ของทีร่ ะลึกสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา

2.2) ด้านปริมาณ
 งานบุคคลมีช่อดอกไม้/ของทีร่ ะลึกเพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
3) กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน

เป้าหมาย

ขั้นเตรียมการ
1. สารวจครู บุคลากร/ ของรางวัล /ของทีร่ ะลึกหรือ
ช่อดอกไม้ที่ใช้มอบในโอกาสต่าง ๆ
2. เสนอโครงการ
ขั้นดาเนินการ
1. บันทึกเสนอซือ้ ของรางวัล ดอกไม้ที่ใช้มอบใน
โอกาสต่าง ๆ
2. ดาเนินการซื้อ
3. เบิกวัสดุ
4. ดาเนินกิจกรรมตามแผน
5. สรุปรายงานผล
4) งบประมาณที่ใช้ 5) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. 63 ถึง
30 ก.ย. 64

งานบุคคล

1 ต.ค. 63 ถึง
30 ก.ย. 64

งานบุคคล

บาท
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

ผลผลิต (outputs)
เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจให้กบั ครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ร้อยละ 80
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตงิ าน
ต่อไป

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-

แบบรายงานตาม
โครงการ

สอบถาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

กิจกรรมที่ 13.5 การส่งเสริมและช่วยเหลือการประเมินของบุคลากร
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง
1) วัตถุประสงค์
1.1) ผลผลิต (outputs)
 เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือการประเมินของบุคลากร
1.2) ผลลัพธ์ (Outcomes)
 งานบุคคลส่งเสริมและช่วยเหลือการประเมินของบุคลากร

2) เป้าหมาย
2.1) ด้านคุณภาพ
 เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือการประเมินของบุคลากร
2.2) ด้านปริมาณ
 งานบุคคลส่งเสริมและช่วยเหลือการประเมินของบุคลากร
3) กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1.เสนอโครงการ
2.ประชุมคณะทางาน
3.แต่งตั้งคาสั่งคณะทางาน
4.ดาเนินงานตามโครงการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนการประเมินประกอบด้วย
1.เจ้าหน้าที่พิธีกรดาเนินงาน
2.เจ้าหน้าทีปฏิคม
3.เจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารการประเมิน
4.เจ้าหน้าที่ประสานกรรมการ

1 - 30 ต.ค. 63

งานบุคคล

1 ต.ค. 63 ถึง
30 ก.ย. 64
( ตามห้วงวาระ
การประเมิน )

งานบุคคล

รายงานผลการดาเนินการ
ประชุมคณะทางานเพือ่ สรุปผลงานและนา
ข้อบกพร่องมาปรับปรุงพัฒนา

1 – 30 ก.ย. 63
1 – 30 ก.ย. 63

งานบุคคล
งานบุคคล

4) งบประมาณที่ใช้

-

5) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (outputs)
เพื่อส่งเสริมและช่วยเหลือการ
ประเมินของบุคลากร
ผลลัพธ์ (Outcomes)
งานบุคคลส่งเสริมและช่วยเหลือ
การประเมินของบุคลากร

เป้าหมาย

บาท

ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-

แบบรายงานตาม
โครงการ

สอบถาม

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

กิจกรรมที่ 13.6 เสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัติงาน (ID Plan)
1) วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง
1.1) ผลผลิต (outputs)
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน (ID Plan)
1.2) ผลลัพธ์ (Outcomes)
 มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมิน
สมรรถนะ (Competency Based Approach) จะทาให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถรูจ้ ุดเด่น
จุดด้อยของความสามารถในการปฏิบัตงิ านของตน และสามารถพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นของหน่วยงาน และของตนเองอย่างแท้จริง
2) เป้าหมาย
2.1) ด้านคุณภาพ
 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการปฏิบัตงิ าน (ID Plan)
2.2) ด้านปริมาณ
 งานบุคคลติดตามการพัฒนาตนเองโดยยึดหลักการประเมินสมรรถนะ (Competency
Based Approach) ของบุคลากรทางการศึกษา
3) กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

ขั้นเตรียมการ
1.จัดทาโครงการ/งานตามแผนปฏิบัติการ
2.คาสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบ

1 ต.ค. 63 ถึง
30 ก.ย. 64

งานบุคคล

ขั้นดาเนินการ
1. ติดตามการพัฒนาตามแผน
2. รายงานผลการพัฒนา
3. สรุปรายงานผลการพัฒนา

1 ต.ค. 63 ถึง
30 ก.ย. 64

งานบุคคล

4) งบประมาณที่ใช้

-

5) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (outputs)
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน (ID Plan)
ผลลัพธ์ (Outcomes)

บาท
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-

แบบรายงานตาม
โครงการ

สอบถาม

มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา พัฒนาตนเองโดยยึด
หลักการประเมินสมรรถนะ
(Competency Based
Approach) จะทาให้ผู้ปฏิบัตงิ าน
สามารถรู้จุดเด่น จุดด้อยของ
ความสามารถในการปฏิบัติงานของ
ตน และสามารถพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการจาเป็น
ของหน่วยงาน และของตนเอง
อย่างแท้จริง

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

กิจกรรมที่ 13.7 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
1) วัตถุประสงค์
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นายธีรปกรณ์ ศรีลาแสง
1.1) ผลผลิต (outputs)
 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
1.2) ผลลัพธ์ (Outcomes)
 ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน
2) เป้าหมาย
2.1) ด้านคุณภาพ
 เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการครูปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
2.2) ด้านปริมาณ
 ข้าราชการครูปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
 ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
3) กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน
1.นาเสนอโครงการต่อผู้บริหาร
2.จัดประชุมผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องเพือ่ ชี้แจงขอบข่ายการ
ทางานและจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
3.มอบหมายผู้รบั ผิดชอบ
ส่งเสริมให้ข้าราชการครูปฏิบัติตนตามประมวล
จริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ โรงเรียนไพศาล
พิทยาคม พ.ศ. 2558
รายงานผลการดาเนินการ

เป้าหมาย

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 ต.ค. – 1 ธ.ค. งานบุคคล
63
1 ต.ค. 63 ถึง ครูทุกคน
30 ก.ย. 64
1 – 30 ก.ย. 64 งานบุคคล

ประชุมเพื่อสรุปผลงานและนาข้อบกพร่องมา
ปรับปรุงแก้ไข
4) งบประมาณที่ใช้

-

5) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (outputs)
เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัตงิ านของบุคลากร
ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน

1 – 30 ก.ย. 64 ครูทุกคน

บาท
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 100

วิธีการวัด/ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

-

แบบรายงานตาม
โครงการ

ร้อยละ 100

สอบถาม

แบบสอบถาม

กิจกรรมที่ 13.8 พัฒนาครูตามโครงการโรงเรียนสุจริต
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม นางมณีรัตน์ มมประโคน
1) วัตถุประสงค์
1.1) ผลผลิต (outputs)
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนสุจริต และมีความรู้
เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
 ครูและบุคลากรทุกคนได้รบั การพัฒนาและแสวงหาความรูท้ เี่ กี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
โครงการโรงเรียนสุจริต
 ครูมีการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการจัดการเรียนรู้
บูรณาการ 5 คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต
 ผู้บริหาร ครู นักเรียนจัดทาโครงงาน/ถอดบทเรียน (best practice) และจัดทาวิจัย
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
 การจัดกิจกรรมส่งเสริมโครงการโรงเรียนสุจริต
1.2) ผลลัพธ์ (Outcomes)
 ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต
 ครูและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน
2) เป้าหมาย
2.1) ด้านคุณภาพ
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรโรงเรียนไพศาลพิทยาคมมีความรู้ความสามารถในการจัดทา
แผนการจัดการเรียนรู้ วิเคราะห์ผเู้ รียนเป็นรายบุคคลและการจัดการเรียนรูบ้ ูรณาการ 5
คุณลักษณะโรงเรียนสุจริต

 ผู้บริหาร ครู นักเรียนจัดทาโครงงาน/ถอดบทเรียน (best practice) และจัดทาวิจัย
ที่สอดคล้องกับคุณลักษณะ 5 ประการของโรงเรียนสุจริต
2.2) ด้านปริมาณ
 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รบั ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการ
ดาเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต จานวน 155 คน
3) กิจกรรมและการดาเนินงาน
กิจกรรม / ขั้นตอน

เป้าหมาย

ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมคณะทางาน
2. เสนอโครงการ
ขั้นดาเนินการ
1. จัดอบรมครูบุคลากร
2. ดาเนินงานตามกิจกรรม
3. สรุปรายงานผล

ระยะเวลา

ผู้รับผิดชอบ

1 – 31 ต.ค. 63 งานบุคคล
1 – 31 ต.ค. 63 งานบุคคล

4) งบประมาณที่ใช้ 22,000 บาท
รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการ
พัฒนาครูตามโครงการ
โรงเรียนสุจริต
1. ค่าอาหาร + ค่าอาหารว่าง
(จานวนผู้เข้าอบรม 155 คน
คนละ 120 บาท)
2. ค่าเอกสารจัดอบรม
3. ค่าวิทยากร
รวมทั้งสิ้น
5) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ผลผลิต (outputs)
ผลลัพธ์ (Outcomes)

ประมาณการรายจ่าย

จานวน

ราคา/
หน่วย

เงินอุดหนุน

155

120

18,600

155
2

6.50
1,200

1,000
2,400
22,000

เรียนฟรีฯ

ค่าเป้าหมาย
วิธีการวัด/ประเมินผล
ตัวชี้วัด
ร้อยละ 80 วัดความพึงพอใจในการพัฒนา
ครูตามโครงการโรงเรียนสุจริต

ระดม
ทรัพยากร

เครื่องมือที่ใช้
แบบสอบถาม
ความพึงพอใจ

ชื่อโครงการ “พัฒนาศักยภาพครู เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน”
ลักษณะโครงการ
ใหม่
 ต่อเนื่อง
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้อที่ ……………………………………………………………………….
สอดคล้องกับกลยุทธ์ สพฐ. ข้อที่ 1, 4
สอดคล้องกับกลยุทธ์ของโรงเรียนข้อที่ 1, 2, 4
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาตามกฎกระทรวงข้อที่ 1, 7, 13
ตัวบ่งชี้ที่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………
กลุ่มบริหารที่รับผิดชอบโครงการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวนิธิมา วงเวียน
ระยะเวลาดาเนินการ พฤษภาคม 2563 - ตุลาคม 2564
 เงินกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน  เงินอื่น
งบประมาณ  เงินอุดหนุน

1. หลักการและเหตุผล
ในช่วงศตวรรษที่ 21 วิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีได้พฒ
ั นาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วส่งผลให้ในปัจจุบัน
บริษัทผู้พฒ
ั นาเทคโนโลยีต่าง ๆ ได้พัฒนาโปรแกรมสาหรับการจัดทาสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา หลากหลาย
รูปแบบมีภาพประกอบทัง้ ภาพนิ่งและภาพเคลือ่ นไหว และยังสามารถบันทึกเสียงประกอบให้เกิดความ
น่าสนใจได้ตามรสนิยมของแต่ละคนได้อย่างหลากหลาย และในอนาคตความรู้ต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว องค์ความรู้และตาราทัง้ หลายที่พิมพ์บนกระดานจะล้าสมัยในเวลาอันสั้นและกลายเป็นหนังสือเก่าที่
จะต้องถูกกาจัดทิง้
จากแนวโน้มดังกล่าว ในอนาคตหนังสือหรือสื่อการเรียนที่ใช้กระดาษเป็นวัตถุดิบในการพิมพ์จะมี
ต้นทุนที่สงู และไม่คมุ้ ค่ากับการจัดพิมพ์ ปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เริ่มปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้นในปัจจุบัน และโลก
อนาคต สื่อเทคโนโลยีจะเป็นสื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตทีส่ ามารถเรียนรู้ได้ในทุกทีท่ ุกเวลา เพียงแค่มี
โทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวก็สามารถจะเรียนรู้ได้ในทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการ
การจัดการศึกษาในปัจจุบัน ครูคือผู้เอื้ออานวยให้เกิดการเรียนรู้และเป็นผู้ทางานร่วมกับนักเรียน
ในการแสวงหาและป้อนข้อมูลที่ถูกต้องให้กับนักเรียน สื่อการเรียนรูห้ รือนวัตกรรมต่าง ๆ ที่ครูนามาใช้จัด
กิจกรรมการเรียนรู้หากมีความหลากหลายทัง้ สื่อธรรมชาติ สื่อสิง่ พิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และ สื่ออื่น ๆ จะช่วย
ส่งเสริมให้ การจัดการเรียนรูเ้ ป็นไปอย่าง มีคุณค่า น่าสนใจ ชวนคิด ชวนติดตาม เข้าใจง่ายและรวดเร็วขึ้น
รวมทั้งจะช่วยกระตุ้นให้ผเู้ รียนรู้จกั วิธีการแสวงหาความรู้ เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและต่อเนือ่ ง
ตลอดเวลา ดังนั้นการพัฒนาความรู้ความสามารถ ในการผลิตสื่อนวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีแก่ครูผสู้ อนจึงเป็น
สิ่งจาเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ครูคิดค้น สร้างสรรค์สื่อการการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ได้อย่าง
หลากหลาย ตลอดจนพัฒนาสื่อการเรียนรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ให้สามารถนาไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการสร้างสรรค์และพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อ
ความก้าวหน้าในวิชาชีพครูจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น
2. กิจกรรมและวัตถุประสงค์
กิจกรรมที่...... “พัฒนาศักยภาพครู ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน”
1) วัตถุประสงค์
1.1) ผลผลิต (Outputs)
ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน

1.2) ผลลัพธ์ (Outcomes)
ครูสามารถนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารไปบูรณาการการเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2) เป้าหมาย
2.1) ด้านคุณภาพ
ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการอบรม มีความรูส้ ามารถในการ
ผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างน้อย 1 รายการ
2.2) ด้านปริมาณ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนไพศาลพิทยาคม จานวน 42 คน
3) กิจกรรมและการดาเนินงาน
ที่
กิจกรรม
ระยะเวลาดาเนินการ
ผู้รับผิดชอบ
1. เสนอโครงการ
สิงหาคม 2563
2. ดาเนินงานตามโครงการ
พ.ค. 2564 – ต.ค. 2563 นางสาวนิธิมา วงเวียนและ
- วางแผน/ประชุม/แต่งตั้ง
พฤษภาคม 2563
คณะทางาน
คณะกรรมการ
มิถุนายน 2563
- จัดซื้อ/หา อุปกรณ์ประกอบการอบรม
กรกฎาคม 2563
- ดาเนินการอบรม
3. ประเมินผลและรายงานผล
ตุลาคม 2563
นางสาวนิธิมา วงเวียน

4) งบประมาณที่ใช้

จานวน

15,000

บาท

รายการ

จานวน

ราคา /
หน่วย

1. ค่าอาหารผูเ้ ข้าอบรม
2. ป้ายไวนิลชื่อโครงการ
3. กระดาษเกียรติบัตร สีขาว 120 แกรม
4. กระดาษ A4 (80 แกรม)
5. พานทอง ขนาด 18 × 10 (สูง) ซม. ขอบ
วงในกว้าง 11 ซม.
6. รางปลั๊กไฟโตชิโน รุ่น ET-9145M

50 ชุด
1 ป้าย
3 รีม
3 รีม
2 พาน

120
1,500
150
130
100

ประมาณการรายจ่าย
เงิน
เงินเรียน ระดม
อุดหนุน
ฟรี ทรัพยากร
6,000
1,500
450
390
200
-

2 ตัว

1,000

2,000

4 เต้าเสียบ สายยาว 5 เมตร
7. กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน
8. หมึกเติมแทงค์ 4 สี เครื่องพิมพ์
Cannon
MP287
9. USB Flash Drive 32GB 'Sandisk'
10. ลาโพงบลูทูธ
รวมทั้งสิ้น
*** ถัวเฉลี่ยทุกรายการ
5) การประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ

2 ใบ
4 ขวด

200
250

400
1,000

-

-

4 อัน
1 ตัว

600
660

2,400
660
15,000

-

-

ผลผลิต (Output)
- ผู้เข้ารับการอบรมสามารถผลิตสื่อนวัตกรรมการจัดการ
เรียนรู้ โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (Outcomes)
- ครูนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดเรียนการสอนอย่างมี
ประสิทธิภาพ
3. งบประมาณที่ใช้ในโครงการ
เงินงบประมาณ
เงินอื่นๆ
รวมงบประมาณทั้งสิ้น

ค่าเป้าหมาย วิธีการวัด/
ตัวชี้วัด
ประเมินผล

เครื่องมือที่ใช้

ร้อยละ 80

ชิ้นงานหรือ
ผลงาน

แบบประเมินผล
งาน

ร้อยละ 60

ชิ้นงานหรือ
ผลงาน

รายงานผลการ
นาไปใช้งาน

15,000
15,000

บาท
บาท
บาท

