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โครงการที่ 9  พัฒนาบุคลากร 
สนองกลยุทธ์ระดับองค์กรข้อที่ 5. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ      
สนองมาตรฐานการศึกษา   มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
5 ประเด็นการพิจารณา 
ลักษณะโครงการ  โครงการใหม่  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบโครงการ            นางสาววิรยา   รักบุญ กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาศาสนาและ

วัฒนธรรม 
 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 

สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะ  2 ด้าน คือ สมรรถนะ
หลัก 5 สมรรถนะ และสมรรถนะประจำสายงาน 6 สมรรถนะ ในที่นี้จะขอกล่าวถึงสมรรถนะประจำสายงาน 
4 สมรรถนะที่สำคัญที่เก่ียวข้องระหว่างครูกับผู้เรียน คือ 

1) สมรรถนะการบร ิหารจ ัดการหลักส ูตรและการจ ัดการเร ียนรู้  กล่าวคือ ครูต ้องมีความรู้
ความสามารถในด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมและการ
ประเมินผล การใช้รูปแบบ เทคนิควีการสอน สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมขณะสอนใช้หลักจิตวิทยาในการ
จัดการเรียนรู้ การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น การใช้สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี วิธีการวัดและ
ประเมินผลที่หลากหลาย 

2) สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตาม
ศักยภาพ 

3) สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน กล่าวคือ ครูต้องมีความรู้ความสามารถในการจัดบรรยากาศ
ทั้งในและนอกห้องเรียนให้เอื ้อต่อการเรียนรู้  มีปฏิสัมพันธ์กับผู ้เรียน ครู และบุคคลทั่วไป จัดทำข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนให้ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและพร้อมใช้งาน 

4) สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน กล่าวคือ ครูต้องมีความรู้
ความสามารถในการสำรวจปัญหานักเรียนในชั้นเรียนเพื่อวางแผน  แก้ปัญหา โดยใช้กระบวนทางวิจัย การ
วิเคราะห์ หาสาเหตุ จำแนกปัญหา ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและวิธีแก้ไขปัญหา วิเคราะห์ความสำคัญเร่งด่วนใน
การแก้ปัญหา จัดทำแผนการวิจัย และดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบตรวจสอบความถูกต้อง  และความ
น่าเชื่อถือของผลการวิจัย และนำผลไปประยุกต์ใช้ในกรณีอื่นๆจากความสำคัญจำเป็นในการพัฒนาครูให้มี
ความสมรรถนะตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด โรงเรียน จึงได้จัดทำโครงการเพ่ือ
พัฒนาครูทั้งโรงเรียนขึ้น 
 
 
 
 

รหัสโครงการ 
0 9 2 5 6 5 
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2.  วัตถุประสงค ์
 

2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง มีการอบรมรายชั่วโมง
ไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงข้ึนไป  

2.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ผู้ประสาน  และครูในระดับชั้นมีการประชุมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (PLC)  

 
 
 

3.  เป้าหมาย 

 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง มีการ
อบรมรายชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมงข้ึนไป  ครบร้อยเปอร์เซ็นต์  

3.1.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ผู้ประสาน  และครูในระดับชั้นมีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (PLC) จำนวน  10  ชั่วโมง  ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ 

 
 3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

3.1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมให้เข้ารับการพัฒนาตนเอง อยู่ใน
ระดับดี 

3.1.2 ครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ผู้ประสาน  และครูในระดับชั้นมีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (PLC) มีความพึงพอใจระดับดี 

 
  
4.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนดำเนินงาน 
 
      4.1 ขั้นเตรียมการ (P)  
             4.1.1 ศึกษานโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
                       โครงการ 

   4.1.2 ศึกษาผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา 
              4.1.3 ศึกษาบริบทและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ แต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน 

4.1.4 จัดทำโครงการ เสนอต่อฝ่ายบริหาร   
      
 4.2 ขั้นดำเนินการ (D) 

     4.2.1 ประชุมคณะทำงานเพ่ือชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 
   4.2.2 ดำเนินงานตามโครงการ โดยมีกิจกรรมที่พัฒนาตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อดังนี้ 
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ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การเดินทางไปราชการ ต.ค.-มี.ค. 35,000 เม.ย.-ก.ย.  35,000  วิรยา 
2 นิเทศการสอน มกราคม      2,500 สิงหาคม 2,500 ธมนวรรณ 
3 ศึกษาดูงาน  ธันวาคม 35,000   วิรยา 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น                  72,500                 37,500  
รวมทั้งสิ้น 110,000 

 

 4.3 ขั้นนิเทศติดตามผล (C) 
  ผู้บริหารและผู้บริหารโครงการ นิเทศการติดตามการดำเนินงานและคอยอำนวยความสะดวก
ในการดำเนินกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามภาระงานที่โครงการฯ กำหนด 

 4.4 ขั้นสรุปและประเมินผล (A) 
  4.4.1 สรุปและประเมินโครงการ 
  4.4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ นำเสนอฝ่ายบริหาร เพ่ือจัดทำรายงานประจำปี 
 
5.  กิจกรรมและรายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

ข้อ กิจกรรมสำคัญ 

ปีงบประมาณ 2565 

ผู้รับผิดชอบ 

ภาคเรียนที่ 2   
ปีการศึกษา 2564 

ภาคเรียนที่ 1  
ปีการศึกษา 2565 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ
(บาท) 

ระยะเวลา
ที่

ดำเนินการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1 การเดินทางไปราชการ ต.ค.-มี.ค. 35,000 เม.ย.-ก.ย.  35,000  วิรยา 
2 นิเทศการสอน มกราคม      2,500 สิงหาคม 2,500 ธมนวรรณ 
3 ศึกษาดูงาน  ธันวาคม 35,000   วิรยา 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น                  72,500                 37,500  
รวมทั้งสิ้น 110,000 
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6. งบประมาณ  

 
 

6.1 เงินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน                         บาท 
กิจกรรมทางวิชาการ 
กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม เช่น ค่ายลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด 
กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 
กิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่   

6.2 เงินอุดหนุนรายหัว                110,000         บาท 
 6.3 เงินรายได้สถานศึกษา 

-  เงินระดมทรัพยากร                         บาท 
-  เงินอ่ืนๆ  (ระบุ                                       )                     บาท 

รวมทั้งสิ้น            110,000    บาท  
 หมายเหตุ  แต่ละกิจกรรมสามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ 

 
 
7. ปฏิทินการดำเนินงาน  
 
 

ที ่ กิจกรรมสำคัญ 2562 2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 การเดินทางไป
ราชการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2 นิเทศการสอน    ✓       ✓  
3 ศึกษาดูงาน    ✓          

 
8.   การประเมิน  
 

ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้รับการส่งเสริม

ให้เข้ารับการพัฒนา
ตนเอง มีการอบรมราย
ชั่วโมงไม่ต่ำกว่า 20 

ชั่วโมงข้ึนไป  ครบร้อย
เปอร์เซ็นต ์ 

ตรวจสอบบันทึก
การศึกษาดูงาน และการ

เข้ารับการอบรม 

รายงานการศึกษาดูงาน 
และรายงานการอบรม 

20 = ผ่าน 
ต่ำกว่า 20 ไม่ผ่าน 
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ตัวชี้วัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือ เกณฑ์ 
ครูในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระ  ผู้
ประสาน  และครูใน
ระดับชั้นมีการประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
(PLC) จำนวน  10  
ชั่วโมง  ครบร้อย
เปอร์เซ็นต์ 

ตรวจสอบบันทึกการ
ประชุม 

บันทึกการประชุม 10 = ผ่าน 
ต่ำกว่า 10 ไม่ผ่าน 

 
 

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 
     9.1 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
     9.2 ครูประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
     9.3 ชุมชน ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อพฤติกรรมของครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 
 
 
 
                                

 
…………………………………….. 

(    นางสาววิรยา  รักบุญ    ) 
หัวหน้าบริหารงานบุคคล 

ผู้เสนอโครงการ 
 

 
…………………………………….. 

(นางสาวจิรัฐิติกาล  บุญอินทร์) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรงามวิทยาคม                                             

ผู้อนุมัติโครงการ 
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