
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบครึ่งปี (1ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

1.ชื่อโครงการ    ปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย สู่ครูมืออาชีพ” ประจ าปี พ.ศ. 256๓ 

 

2.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวดี   แสนเมือง ,นายธีระชัย   ปิดตายัง 

 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ครูผู้ช่วยมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็นครูที่ดี 
       3.2.2  ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติงาน 
                3.2.3  ครูผู้ช่วยมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่งานสอนในสถานศึกษา มีขวัญก าลังใจในการ  
                          ปฏิบัติงาน 

 

4.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          ด าเนินการจัดปฐมนิเทศ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง 
ต าแหน่งครูผู้ช่วย ตามค าสั่งส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จ านวน 39 คน ให้มีความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่ของตน สร้างความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่งานสอนใน
สถานศึกษา อีกท้ังยังเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนความก้าวหน้าในสายงาน  
 

5. งบประมาณ    6,050   บาท (หกพันห้าสิบบาทถ้วน) 

 

6.ด าเนินการเมื่อ   วันที่  3 กุมภาพันธ์ 2563  

 

7.สถานที่ด าเนินการ   ห้องประชุมเบญจรงค์  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 

 

8.ผลการด าเนินการ   
          8.1 เชิงปริมาณ 
       3.1.1  ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ได้เข้ารับการปฐมนิเทศ จ านวน 39 คน 
                          คิดเป็น ร้อยละ 100 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
       3.2.1  ครูผู้ช่วยมีความตระหนักในจรรยาบรรณวิชาชีพของความเป็นครูที่ดี 
       3.2.2  ครูผู้ช่วยมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตน ในการปฏิบัติงาน 
                3.2.3  ครูผู้ช่วยมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่งานสอนในสถานศึกษา มีขวัญก าลังใจในการ  
                          ปฏิบัติงาน 
       
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาพถ่าย/กิจกรรม 

การปฐมนิเทศ “ครูผู้ช่วย” สู่ครูมืออาชีพ 
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  ณ ห้องประชุมเบญจรงค์  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินโครงการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบครึ่งปี (1ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

1.ชื่อโครงการ    ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับรางวัลดีเด่น  
                        ประจ าปี พ.ศ.256๓ 
 

2.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวดี   แสนเมือง ,นายธีระชัย   ปิดตายัง 

 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
                ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้มีผลงานดีเด่น  ประจ าปี พ.ศ. 2562 
ในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จะท าให้บุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนางานของตนเองย่อมจะส่งผลท าให้มีการจัดการ
เรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ศิษย์ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 

4.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          4.1 การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC 
AWARDS)” ประจ าปี 256๓ 
          4.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ.256๓             
          4.3 การสรรหาและคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
5. งบประมาณ  
          5.1 งบประมาณทั้งหมด   20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)   
          5.2 ใช้ไปแล้ว  1,135  บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) 

 

6.ด าเนินการเมื่อ 
          6.1 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)” ประจ าปี 256๓ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และน าส่งผลงานตัวแทนเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 
กุมภาพันธ์  2563 
          6.2 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพ่ือรับรางวัลคุรุสภา ประจ าปี พ.ศ.256๓  
                (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)            
          6.3 การสรรหาและคัดเลือก รางวัล “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ 18 ประจ าปี พ.ศ. 2564 
                (อยู่ระหว่างการด าเนินการ) 
 

7.สถานที่ด าเนินการ    
          6.1 ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.
(OBEC AWARDS)” ประจ าปี 256๓ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมเบญจพร ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 
          6.2 น าส่งผลงานตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 

 



 

8.ผลการด าเนินการ   
          8.1 เชิงปริมาณ 
       8.1.1  ส่งผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับ
การคัดเลือกเป็นตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษา เข้าร่วมประกวด “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)” 
ระดับภาค ประจ าปี 256๓ จ านวน 26 รางวัล ( 3 โรงเรียน + 23 บุคคล ) 
                8.1.2  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการ
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภาค เข้าร่วมประกวด “รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)” ระดับชาติ
ประจ าปี 256๓  จ านวน 8 รางวัล ( 2 โรงเรียน + 6 บุคคล) 
 8.2  เชิงคุณภาพ 
        การสรรหาและคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จะท าให้บุคลากร
ทางการศึกษาได้พัฒนางานในหน้าที่ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น การพัฒนางานของตนเองย่อมจะส่งผลท าให้มีการ
จัดการเรียนการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพแก่ศิษย์ สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาต่อไป 
 

ภาพถ่าย/กิจกรรม 
ด าเนินการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือรับ  

“รางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)” ประจ าปี 256๓  
วันที่ 25 กุมภาพันธ์  ๒๕๖3  ณ ห้องประชุมเบญจพร  สพป.ขอนแก่น เขต ๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 

น าส่งผลงานตัวแทนเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3  
ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาศรีษะเกษ เขต 1  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการด าเนินโครงการ 
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

รอบครึ่งปี (1ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) 

 

1.ชื่อโครงการ    พัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงาน 
              เขตพ้ืนที่การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

2.ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ  นางยุวดี   แสนเมือง  

 

3.กลุ่มเป้าหมาย 
          3.1 เชิงปริมาณ 
                ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

ขอนแก่น เขต 3  ทุกคน  จ านวน  95  คน 
 3.2  เชิงคุณภาพ 
       ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้รับการ
พัฒนาศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพของตนเอง เกิดความรู้ ทักษะ แนวคิดใหม่ๆ มีการน าศักยภาพที่ตนมีอยู่ 
ออกมาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มท่ีเต็มก าลังความสามารถ 
 

4.กิจกรรมที่ด าเนินการ 
          4.1 การจัดการความรู้ (KM) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
          4.2 การอบรมพัฒนาความรู้ด้วยกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC การจัดการความรู้ 
          4.3 สัมมนาทางวิชาการหัวข้อค่านิยมร่วมของ สพป.ขอนแก่น เขต 3 “ FIT” ยุติธรรม ซื่อสัตย์  
                ปฏิบัติเป็นทีม” 
          4.4 การศึกษาดูงานองค์กรที่มีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ/จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ค้นหาวิธีการ 
                ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
5. งบประมาณ   300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) 
 

6.ด าเนินการเมื่อ 
                 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)            
 

7.สถานที่ด าเนินการ     
                 (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)            
 
 

8.ผลการด าเนินการ   
          8.1 เชิงปริมาณ 
       (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)            
 8.2  เชิงคุณภาพ 
        (อยู่ระหว่างการด าเนินการ)            
      
 


