โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
“การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
ประจาปีการศึกษา 2562
หลักการและเหตุผล
การพั ฒ นาประเทศต้ องพัฒ นาที่ ตัว บุ คคลเป็ นอั นดั บแรกโดยเฉพาะเด็ก นับ ว่า เป็น ทรั พ ยากรที่ มี
ค่าสู ง สุ ด การดูแลอบรมสั่ ง สอนจากครอบครั ว ตลอดจนถึง โรงเรีย น เป็นผู้ มีอิท ธิพลมากที่สุ ด ต่อรู ปแบบของ
พฤติกรรมเด็กวัยรุ่น เพราะเป็นสิ่งแวดล้อมแรกที่ใกล้ชิด หากมีการดูแลที่เหมาะสมจะทาให้เด็กมีพัฒนาการทาง
ร่างกายและสติปัญญา จิ ตใจ สั งคมและบุคลิ กภาพที่ดี เนื่องด้ว ยโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลั ย
เชียงราย มีรูปแบบลักษณะการอยู่พักประจา นักเรียนจึงต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับ สภาพสังคมปัจจุบัน อนึ่ง
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับนักเรี ยนมากที่สุดในโรงเรียน คือ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นโรงเรียนจึงได้
ตระหนักและเห็นความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือและ
ส่งเสริมพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และการที่จะขับเคลื่อนการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ จะต้องเริ่มต้นที่คนมีคุณภาพเช่นกัน
โดยสรุปพื้นฐานที่สาคัญที่สุดของความสาเร็จ คือ การได้แลกเปลี่ยน การแสดงความคิดเห็น ร่วมกันแก้ไขปัญหา
หากสามารถสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากร และสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
จะช่วยทาให้ ระบบต่างๆ ภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดังนั้นงานบุคลากรจึงได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร
ขึ้นภายใต้แนวคิด “การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ประจาปีการศึกษา 2562”
วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีแนวทางดูแลช่วยเหลือนักเรียนรอบด้าน
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์หรือร่วมแก้ไขปัญหาในการทางาน
เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน และการประสานความร่วมมือภายใน
โรงเรียน
5. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในบทบาทการมีส่วนร่วมของบุคลากร
6. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและเกิดความผูกพันต่อองค์กร
/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๑. เพื่อพัฒนาครูด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
๒. ฝึกความพร้อมด้านสติปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ และมีทัศนคติที่ดีในการทางาน
๓. ฝึกให้กล้าคิด กล้าทา กล้าแสดงออก
๔. เพิ่มความรัก ความผูกพันและสร้างความสามัคคีในองค์กร
๕. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะทาให้เกิดความผาสุกในการทางาน
๖. บทบาทภาวะของผู้นาในการทางานเป็นทีม
จานวนของผู้เข้าร่วมโครงการ
ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
ราชวิทยาลัย เชียงราย ประมาณ 116 คน
กาหนดระยะเวลาและสถานที่จัดโครงการ
วันที่ 19 - 20 มีนาคม ๒๕63 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
งบประมาณ
ใช้งบประมาณพัฒนาบุคลากร จานวน 63,640 บาท (หกหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
งานบุคลากร กลุ่มงานอานวยการ
(นางลอองพรรณ เกษรสุวรรณ์)
หัวหน้างานบุคคล
(นางสาวสุกัญญา โชติวรรณพร)
หัวหน้างานอานวยการ
(นายประดิษฐ์ โพธิกลาง)
ผู้อานวยการสถานศึกษา
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กาหนดการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
“การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
วันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
ณ ห้องประชุมเรียนรวมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
วันที่ 19 มีนาคม ๒๕62
08.30 น.

ลงทะเบียนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้องเรียนรวม

08.45 น.

ผู้อานวยการประดิษฐ์ โพธิกลาง ประธานกล่าวเปิด

09.00 น.

พิธีกรกล่าวประวัติและแนะนาวิทยากร ดร.ประภาส ณ พิกุลและทีมงาน
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย
- หัวหน้าระดับ/ตัวแทนหัวหน้าระดับ นาเสนอความต้องการความช่วยเหลือของนักเรียน
- ดร.ประภาส ณ พิกุลและทีมงาน ให้ข้อเสนอแนะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 น.

- ดร.ประภาส ณ พิกุลและทีมงาน ให้ข้อเสนอแนะการดูแลช่วยเหลือนักเรียน(ต่อ)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 1

13.00 น.

- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์ระหว่างบุคลากรที่ปฏิบัติงาน
- รองผู้อานวยการ/ตัวแทน นาเสนอ สิ่งที่ดาเนินการมาแล้ว สิ่งที่ควรดาเนินการ สิ่งที่ควร
ปรับปรุงและพัฒนาของกลุ่มงาน 5 กลุ่มงาน กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
และหอพัก กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มอานวยการ

16.30 น.

ตอบข้อซักถามและสรุปผลการจัดกิจกรรม

-4วันที่ ๒0 มีนาคม ๒๕62
08.30 น.

ลงทะเบียนกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ห้องเรียนรวม

09.00 น.

- กิจกรรมสร้างขวัญและกาลังใจในการปฏิบัติงาน มอบเกียรติบัตรแก่คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ไม่เคยลาในรอบปีการศึกษา 2562

09.15 น.

ผู้บริหารมอบนโยบาย ทิศทางการทางานในปีการศึกษา 2563

10.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

10.45 น.

ผู้บริหารมอบนโยบาย ทิศทางการทางานในปีการศึกษา 2563(ต่อ)

12.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมจุฬาภรณ์ฯ 1

13.00 น.

สรุปผลการปฏิบัติงาน (SAR) บุคคล/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานในปีการศึกษา 2562

14.30 น.

รับประทานอาหารว่าง

14.45 น.

สรุปผลการปฏิบัติงาน (SAR) บุคคล/กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงานในปีการศึกษา 2562(ต่อ)

16.30 น.

จัดส่งผลการปฏิบัติงานประจาปีการศึกษา 2562
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รายละเอียดค่าใช้จ่าย
โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
“การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน”
ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 19 - 20 มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
ณ ห้องเรียนรวมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ประกอบด้วย
1. ค่าอาหารว่างสาหรับผู้เข้าประชุม จานวน 116 คน 4 มื้อๆ ละ 35 บาท

16,240 บาท

2. ค่าอาหารกลางวัน จานวน 116 คน 2 มื้อๆ ละ 200 บาท

46,400 บาท

3. ค่าจัดทาเกียรติบัตร

1,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
(หกหมื่นสามพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายสามารถถัวจ่ายได้ตามความเหมาะสม

63,640 บาท

