รายงาน
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจาปี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา)

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและรองผู้บริหารสถานศึกษา
2. รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาหลักสูตร
“พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2

รายงานผลการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564
ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
.....................................................
1. หลักการและเหตุผล
ในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งบริบทด้านต่าง ๆ ของโลกที่แวดล้อมอยู่ ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จาเป็นที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่ จะเผชิญกับความท้าทายจาก
กระแสโลก โดยปัจจัยสาคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้แก่คุณภาพของคน และการปฏิบัติงานตามภารกิจผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในภาวการณ์ปัจจุบันย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนโดยเฉพาะคุณภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้ว ยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 6 มาตรา 33 ได้กาหนดให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจใดมีความจาเป็นหรือสมควรที่จะได้ดาเนินการ
ต่อไปหรือไม่ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าของภารกิจและทันต่อสถานการณ์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 จึงได้จัดโครงพัฒนาความรู้ ทักษะ
และทบทวนภารกิจสู่คุณภาพนักบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง มีระเบียบวินัยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีระเบียบวินัยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน
2.2 เพื่ อ ให้ เ กิ ด การทบทวนภารกิ จ ของผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาให้ ทั น ต่ อ สถานการณ์ เพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลง
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จานวน 14 คน
(2) คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง
จานวน 12 คน
(3) บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2
จานวน 18 คน
รวม จานวน 45 คน
3.1 เชิงปริมาณ
(1) ผู้อานวยการสถานศึกษาและรองผู้อานวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา
แห่งใหม่
จานวน 14 คน
(2) คณะกรรมการและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
จานวน 26 คน
รวม จานวน 40 คน

3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ เกิดความรู้
ทักษะเข้าใจบทบาทหน้ าที่ตามภารกิจ เป็ นผู้ บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ระยะเวลาดาเนินการในการศึกษาดูงาน
ดาเนินการนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ
เขต 2 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการในสถานศึกษาต้นแบบ ณ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5 ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วันที่ 25 ตุลาคม 2564
06.00 น.
06.30 น.
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 10.00 น.
10.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 16.00 น.
16.00 – 18.00 น.
18.00 – 22.00 น.
วันที่ 26 ตุลาคม 2564
07.00 – 08.30 น.
08.30 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 14.00 น.
14.00 – 16.30 น.

พร้อมกันที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ออกเดินทางจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่น
รับประทานอาหารเช้า
เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
สพป.ขอนแก่น เขต 5
เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู
สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ต่อ)
รับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
เดินทางเข้าที่พัก ทาภารกิจส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารเย็น
รับประทานอาหารเช้า
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาดูงาน
รับประทานอาหารกลางวัน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น
เดินทางกลับ สพป.ชย.2 โดยสวัสดิภาพ

งบประมาณ
ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ

สรุปผลการดาเนินงาน
การจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ชัยภูมิ เขต 2 ครั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีระเบียบวินัยและ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 2) เพื่อให้เกิดการทบทวนภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากการดาเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ทาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ เกิดความรู้ทักษะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น เกิดผลดีต่อทางราชการและ
ประเทศชาติ

โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม 2564
ณ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป.ขอนแก่น เขต 5 จังหวัดขอนแก่น

รายงานผลการดาเนินโครงการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่างวันที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565
……………………………………………………………..………………………
1. หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 มาตรา
79 ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มี
ความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และมาตรา 80 ให้มีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
ตามความนัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ดังกล่าว
ข้างต้น บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกที่สาคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร ให้ประสบ
ผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งตาแหน่งครูผู้ช่วยจาเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งก่อน
ประจาการและในระหว่างประจาการเพื่อเตรียมความพร้อมให้ความรู้มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพใน
ทุก ๆ ด้านทั้งด้านระเบียบกฎหมาย ด้านวิชาการ ด้านคุณธรรม และจริยธรรม และด้านสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ตลอดจนการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมไปถึงการเสริมสร้างขวัญกาลังใจ เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญของการพัฒนาบุคลากร ตาแหน่งครูผู้ช่วยตามความจาเป็นดังกล่าว จึงได้จัดทาโครงการ
พัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ครูผู้ช่วย มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการเรียน การ
สอน ตลอดจนระเบียบกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
2.2 เพื่อให้ครูผู้ช่วย รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพื่อเป็นครูที่ดี
2.3 เพื่อให้ครูผู้ช่วย รู้แนวทางและวิธีการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ
2.4 เพื่อให้ครูผู้ช่วย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะประสบการณ์
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จานวน 64 คน
3.2 เชิงคุณภาพ
3.2.1 ครูผู้ช่วย มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษา และระเบียบกฎหมาย แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่ การปฏิบัติตน ปฏิบัติงานในการเป็นครูที่ดี
ระยะเวลาดาเนินการอบรม
ดาเนินการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่
2 – 3 กรกฎาคม 2565

ขั้นตอนการดาเนินงาน
วันอังคารที่ 9 กันยายน 2564
เวลา 07.30 – 08.45 น.
ลงทะเบียน/รับรายงานตัว
เวลา 09.00 – 09.30 น.
พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ
( โดยนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2)
เวลา 09.30 – 10.30 น.
เวลา 10.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.30 น.

การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
(โดยนายธนากร ศรีวิพัฒน์ ผอ.รร.บ้านตาดรินทอง และคณะ)
อุดมการณ์และลักษณะครูที่ดี
(โดยนายธนาธิป มาลากอง ผอ.รร.ชุมชนแท่นประจัน)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
และคณะ)

วันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2565
เวลา 08.30 – 10.30 น.

ศาสตร์พระราชา
(โดยนายวัชรินทร์ ทองคนทา ผอ.รร.บุปผาราม และนายวิโรจน์ โทราช
ผอ.รร.หนองแต้วรวิทย์)

เวลา 10.30 – 12.00 น.

สิทธิประโยชน์สาหรับสมาชิก กบข.
(โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก กบข.)

เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 14.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
การขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษา
(นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ)
ระเบียบกฎหมายและความก้าวหน้าในอาชีพครู
(โดยนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
และคณะ)

เวลา 14.30 – 16.00 น.

งบประมาณ
ได้รับงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นจานวนเงิน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
สรุปผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ ดังกล่าว ทา
ให้ครูผู้ช่วยสามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและการสอนรูปแบบ
ทางไกลเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในสภาวะที่เกิดโรคระบาด และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะครูที่ดี/ม /ระเบียบกฎหมายและความก้าวหน้าในอาชีพครู /สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ และหลักสูตรการวัดและประเมินผล/ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) เพื่อนาไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป

รูปภาพกิจกรรม

รายงานผลการดาเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาหลักสูตร
“พัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
ระหว่างวันที่ 1 - 2 กันยายน 2563
ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. หลักการและเหตุผล
ตามมาตรา 78 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 บัญญัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ใดได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 45 หรือ
มาตรา 50 ก่อ นการมอบหมายหน้ าที่ใ ห้ ปฏิ บัติ ให้ ผู้ บัง คับ บัญชาแจ้ งภาระงาน มาตรฐาน คุณ ภาพงาน
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงาน ระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ราชการ บทบาทหน้าที่ของข้าราชการในฐานะเป็นพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นหน่วยงานการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มีหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากร
ด้านต่ าง ๆ รวมทั้ งทรั พยากรบุ คคล เพื่ อส่ ง เสริ มสนั บสนุ นการจัด และการพัฒ นาคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา จึงได้จัดทาแผนการพัฒนาและส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในหน่วยงานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยที่การดาเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์นั้นจะต้อง
พัฒ นาบุ คลากรทุกฝ่ าย ครู เป็ น ผู้ ที่มีความส าคัญต่ อการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา ซึ่งตามพระราชบัญญัติ
ระเบี ย บข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 บัญญั ติให้ มีการพัฒ นาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสมในอันที่จะทาให้การปฏิบัติ หน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งครู
บรรจุใหม่นับว่าเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่ง เพราะเป็นบุคคลที่มีบทบาทและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาการเรียน
การสอนและสื่ อ การเรี ย นรู้ เ พื่ อ ให้ บ ทเรี ย นน่ า สนใจท้ า ทาย และจู ง ใจให้ นั ก เรี ย นใฝ่ เ รี ย นรู้ ( student
engagement) นาไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการดูแลส่งต่อนักเรียนให้ประสบผลสาเร็จในการเรียน จึง
ได้จัดให้มีการอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูบรรจุใหม่ขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบ
อาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่างครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่าตอบแทน ตลอดจน
คุณลักษณะ ครูที่ดี
2.2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วย
ให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป้าหมาย
3.1 เชิงปริมาณ
3.1.1) ข้าราชการครูบรรจุใหม่(ครูผู้ช่วย) ปีงบประมาณ 2561-2563 จานวน 276 คน
3.3.2) เจ้าหน้าที่ใน สพป.ชย.2 จานวน 20 คน

3.2 เชิงคุณภาพ
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาตาแหน่ง ครูผู้ ช่ว ยที่เข้ ารับ การพัฒ นาทุก คน มี
วิสัยทัศน์ และทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักต่อภาระหน้าที่ ยึดมั่นในคุณธรรม มี
จิตสานึกในด้านจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และมีความรู้ ความเข้าใจ
มีทักษะและประสบการณ์ สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระยะเวลาดาเนินการอบรม
ดาเนิ น การอบรมให้ ความรู้ แ ก่ ครู ผู้ ช่ว ยในสั งกั ดส านั กงานเขตพื้ นที่การศึกษาประถมศึก ษาชัย ภูมิ เขต 2
ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
วันอังคารที่ 1 กันยายน 2563
เวลา 07.30 – 08.45 น.
ลงทะเบียน/รับรายงานตัว
เวลา 09.00 – 10.30 น.
พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ (วินัยและการรักษาวินัย ,คุณธรรม
จริยธรรมสาหรับข้าราชการครู)
( โดยนายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2)
เวลา 10.30 – 12.00 น.
เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.30 น.

จรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะครูที่ดี
(โดยนายปิยะวุฒิ ดวงภมร รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2)
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน
(นางศุภลักษณ์ ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
และคณะ)

วันพุธที่ 2 กันยายน 2563
เวลา 08.30 – 10.30 น.

ระเบียบกฎหมายและความก้าวหน้าในอาชีพครู
(โดยนางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล)

เวลา 10.30 – 12.00 น.

สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ
(โดยนายอาทิตย์ อุทธตรี ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
และคณะ)

เวลา 12.00 – 13.00 น.
เวลา 13.00 – 16.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
หลักสูตรการวัดและประเมินผล/ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)
(นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ)

งบประมาณ
ได้รับงบประมาณจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นจานวนเงิน
80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)

สรุปผลการดาเนินงาน
ในการจัดอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้มีความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ระเบียบ กฎหมาย การประกอบอาชีพควบคุม ทักษะการปฏิบัติงานอย่าง
ครูมืออาชีพ ความก้าวหน้าในวิชาชีพ ระบบค่า ตอบแทน ตลอดจนคุณลักษณะครูที่ดี 2) เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจ ทักษะ เจตคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้แก่ครูผู้ช่วยให้สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
จากการดาเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ทาให้ผู้เข้ารับการ
อบรมมีความรู้ ความเข้าใจในระเบี ย บกฎหมาย และจรรยาบรรณวิช าชีพครู คุณลั กษณะครูที่ดี/มีความรู้
เกี่ยวกับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน /ระเบียบกฎหมายและความก้าวหน้าใน
อาชีพครู /สิทธิประโยชน์และสวัสดิการ และหลักสูตรการวัดและประเมินผล/ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC) เพื่อ
นาไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
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