
โครงการ    พัฒนาบุคลากร 
แผนงาน    กลุ่มงานบริหารบุคคล 
สนองมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย  มาตรฐานที่  ๕,๖ 
สนองมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานที่  ๗,๘ 
สนองกลยุทธ์ สพป.ตรัง เขต ๒  ข้อที ่๕,๘   
สนองกลยุทธ์โรงเรียน    ข้อที ่๒   
ลักษณะของโครงการ   โครงการใหม ่
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวจุฑาทิพย์  แก่นเมือง  นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล 
งบประมาณทั้งสิ้น    ๗๐,๐๐๐   บาท 
ระยะเวลาด าเนินงาน   ๑  ตุลาคม  ๒๕๕๕  -  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๖ 
.............................................................................................................................................................................  
๑.  หลักการและเหตุผล 
 โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม  เป็นหน่วยงานทางการศึกษาท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษา  มีบุคลากรแยก
เป็นข้าราชการครู จ านวน  ๑๗  คน ลูกจ้างประจ า  ๑  คน และลูกจ้างชั่วคราว  ๓  คน ที่ปฏิบัติงานอยู่ใน
โรงเรียน  บุคลากรเหล่านี้เป็นหัวใจและกลไกส าคัญในการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง (๒๕๕๒ – 
๒๕๖๑) และเพ่ือสนองเจตนารมณ์ พ .ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ  พ .ศ. ๒๕๔๒    โดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ ให้เป็นเชิงนวัตกรรม สร้างสรรค์ และองค์รวมเชิงบูรณาการ รวมทั้งการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีวิสัยทัศน์  กล้าคิด กล้าท า และรู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ตลอดจนผลักดันให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ จ าเป็นต้องพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  ให้มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพใน
การปฏิบัติงานให้เกิดผลส าเร็จตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  การได้เห็น  ได้รับความรู้ใหม่ๆ  ท าให้บุคลากร
เกิดความคิดสร้างสรรค์  เกิดการเรียนรู้ที่จะน าสิ่งใหม่ๆ  มาพัฒนาปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้ดีขึ้น
กว่าเดิม และจากการประเมินภายนอกรอบสาม สมศ. ได้ข้อเสนอแนะให้โรงเรียนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนบ้านเกาะ
เคี่ยม คือด้านผู้บริหาร พัฒนาบุคลากรในด้านวิธีการสอน เพื่อช่วยให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
หลากหลายและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และด้านครูได้เสนอแนะให้พัฒนาความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมทั้งน าเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการวิจัยมาใช้
ในการพัฒนาผู้เรียนเพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม ได้ตระหนักและเห็น
ความส าคัญในเรื่องดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงจ าเป็นที่ต้องด าเนินโครงการ พัฒนาบุคลากร เป็นโครงการ ใหม่เพ่ือ
พัฒนาบุคลากร ให้สอดรับกับเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
 
๒.  วัตถุประสงค ์
 ๒.๑  ผลผลิต (OUTPUT) 

  ๑. เพ่ือพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

     ๒. เพ่ือให้ครูน าความรู้และทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญมาใช้ปฏิบัติจริง 
     ๓. เพ่ือให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม  
    ๔. เพ่ือให้ครูจัดท าวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
     ๕. เพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  



     ๖. เพ่ือให้ครูสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาตนเองและผู้เรียน 
           ๗ . เพ่ือพัฒนาครูให้มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
  ๘. เพ่ือพัฒนาครูให้มีวุฒิ ความรู้ความสามารถตรงกับความรับผิดชอบ 
  ๙. เพ่ือพัฒนาให้ครูมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้เรียน ผู้ปกรองและชุมชน  

๒.๒  ผลลัพธ์ (OUTCOME) 
  โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม มีบุคลากรที่มีคุณภาพ ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนและ
ประชาชน ส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน 
 
๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 

          ๑. ครูร้อยละ ๗๕ มีความรู้ความเข้าใจ เป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
      ๒. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียนและเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
      ๓. ครูร้อยละ ๗๕ มีความสามารถจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
      ๔. ครูร้อยละ ๗๕ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและ
ผู้เรียน 

   ๕. ครูร้อยละ ๗๕ มีการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียน
และอิง มาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัดในหลักสูตร  และพัฒนาการของผู้เรียน 

  ๖. ครูร้อยละ ๗๕ มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
เต็มศักยภาพ 

      ๗. ครูร้อยละ ๗๕ มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนา
ผู้เรียน 
  ๘. ครูร้อยละ ๘๐ ,มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ๙. ครูร้อยละ ๘๐  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน  ผู้ปกครอง และชุมชน 
  ๑๐. ครูร้อยละ ๘๐ มีความมุ่งมั่นอุทิศตนในการสอน และพัฒนาผู้เรียน 
  ๑๑. ครูร้อยละ ๘๐  รู้จักแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆ 
  ๑๒. ครูร้อยละ ๘๐  มีวุฒิทางการศึกษาไม่ต ากว่าระดับปริญญาตรี 
  ๑๓. ครูร้อยละ ๘๐  สอนตามวิชาเอก  โท  หรือตามความถนัด 
  ๑๕. ครูร้อยละ ๘๐  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นสมาชิกท่ีดีของสถานศึกษา 
  ๑๖. ผู้เกี่ยวข้องร้อยละ ๘๐ มีความพึงพอใจในการด าเนินงานตามโครงการของโรงเรียน 
 

 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 
  บุคลากรทุกคนมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพนักเรียน 
 
 
 
 
 



๔.  กิจกรรมและการด าเนินงาน 
 

กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑.  ขั้นเตรียมการ 
-  เสนอโครงการ/กิจกรรมและจัดสรรงบประมาณ 
-  ประชุมวางแผนการปฏิบัติงาน 
-  มอบหมายการปฏิบัติงาน 

 
ตุลาคม ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

-  
น.ส.จุฑาทิพย์  แก่นเมือง 
ผู้บริหารโรงเรียน 
ผู้บริหารโรงเรียน 

๒.  ขั้นด าเนินการ  (กิจกรรม) 
-  กิจกรรมการประชุมสัมมนาตามที่หน่วยงาน 
ต้นสังกัดและหน่วยงานอื่นๆ จัดประชุมสัมมนาตาม
ความต้องการของบุคลากร 
-  กิจกรรมการศึกษาดูงานภาคกลาง 
-  กิจกรรมการศึกษาดูงานตามความต้องการของ
บุคลากร 
-  กิจกรรมศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา 
-  กิจกรรมการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล   
-  กิจกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้และ
เทคนิควิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
-  กิจกรรมการส่งเสริมการใช้สื่อเทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน  
-  กิจกรรมการวัดผลประเมินผลตามสภาพจริง  และ
การน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
-  กิจกรรมการจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
-  กิจกรรมสร้างความตระหนักระบบประกันคุณภาพ 
-  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้แก่  
   (๑) ครูพบผู้ปกครอง ภาคเรียนละ ๑ ครั้ง 
   (๒) กิจกรรมการเยี่ยมบ้าน ปีละ ๑ ครั้ง 
   (๓) จัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองร่วมดูแลนักเรียน 
   (๔) ครูเข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา
ร่วมกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 
   (๕)  ครูสอนซ่อมเสริม และสอนพิเศษให้นักเรียน
นอกเวลาเรียน 

 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
พ.ย.๕๕-๓๐ ก.ย.๕๖ 
 

๗๐,๐๐๐ 
 
 

 
นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล 
 
 
น.ส.จุฑาทิพย์  แก่นเมือง 
นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล 
 
นายไชยยงค์ โปซิว 
นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล
นายไชยยงค์ โปซิว 
 
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
 
นายสุทัศน์ เสียงเลิศ 
 
นายไชยยงค์ โปซิว 
 
นายไชยยงค์ โปซิว 
นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล 
 
 
 

 
 
 
 



กิจกรรม/ขั้นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๓.  ขั้นประเมินผล 
-  ก ากับ ดูแลและติดตามการด าเนินงาน 
-  ประเมินผลและสรุปผลการด าเนินงาน 
-  รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย. ๕๖ 
ธ.ค.-ก.พ.-มิ.ย. ๕๖ 
ส.ค. ๕๖ 
ก.ย. ๕๖ 

-  
ผู้บริหารโรงเรียน 
น.ส.จุฑาทิพย์  แก่นเมือง 
นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล 

๔.  ขั้นปรับปรุงแก้ไข 
-  รับข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากผู้เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน/พัฒนางานต่อไป 

ก.ย.  ๕๖ 
 

- น.ส.จุฑาทิพย์  แก่นเมือง 
นางยุวรัตน์ อรรถฉายะกุล 

 
๕. งบประมาณ 
 

งบประมาณ อุดหนุน รายได้ฯ งบประมาณ อ่ืนๆ รวม 

ด้านด าเนินงาน 
ตอบแทน ๕,๐๐๐ - - - - 
ใช้สอย ๕๕,๐๐๐ - - - - 
วัสดุ ๑๐,๐๐๐ - - - - 

รวม ๗๐,๐๐๐ - - - - 
 
๖. รายละเอียดการใช้งบประมาณ 
 

 
หมายเหตุ  ค่าใช้สอยสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 

รายลเอียด จ านวน ราคา: หน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าตอบแทน        
  - ค่าตอบแทนวิทยากร ๒  ๒,๕๐๐ ๕,๐๐๐    

รวม       
ค่าใช้สอย       
- ค่าพาหนะ,ค่าท่ีพักไป
ศึกษาดูงาน 
(เหมาจ่ายเป็นรายหัว) 

๑๗ คน ๓,๐๐๐ 
 

๕๑,๐๐๐ 
   

       
- ค่าลงทะเบียนการอบรม
สัมมนา 

  
๙,๐๐๐ 

   
รวม   ๖๐,๐๐๐    



 
หมายเหตุ  ค่าวัสดุสามารถถั่วจ่ายทุกรายการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายลเอียด จ านวน ราคา: หน่วย 
จ านวนเงิน 

อุดหนุน รายได้ฯ งปม.  อ่ืน ๆ 
ค่าวัสดุ       
กระดาษถ่ายเอกสาร ๕๐ รีม ๙๕ ๔,๗๕๐    
หมึกปริ๊นเตอร์ ๑  ชุด ๑,๓๐๐ ๑,๓๐๐    
กระดาษปกรายงาน ๕  รีม ๑๓๐ ๖๕๐    
ค่าไวนิล ๒ แผ่น ๑,๐๐๐ ๒,๐๐๐    
ค่าแฟ้มเอกสารชนิดบาง ๑๑๐ แฟ้ม ๑๐ ๑,๑๐๐    
ค่าแฟ้มเอกสารชนิดแข็ง ๒ แฟ้ม ๑๐๐ ๒๐๐    
       

รวม   ๑๐,๐๐๐    



๗.  การประเมินผล 
     

ตัวชี้วัดความส าเร็จ แหล่งที่มาของข้อมูล เงื่อนไขความส าเร็จ 
๑. ร้อยละของครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการ
จัดการศึกษาและหลักสูตรสถานศึกษา 

แผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ 

๒. ร้อยละของครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้เรียน
และเข้าใจผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

การประเมินผู้เรียนรายบุคคล ร้อยละ ๗๕ 

๓. ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

สังเกตการสอน ร้อยละ ๗๕ 

๔. ร้อยละของครูมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 

แบบบันทึกการผลิตสื่อ
นวัตกรรมและการใช้สื่อการ
เรียนรู้ 

ร้อยละ ๗๕ 

๕. ร้อยละของครูมีการประเมินผลการเรียนการสอนที่
สอดคล้องกับสภาพจริง 

ประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ 

๖. ร้อยละของครูมีการน าผลการประเมินมา
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็ม
ศักยภาพ 

ตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ ๗๕ 

๗. ร้อยละของครูมีการวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการ
เรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้พัฒนาผู้เรียน 

ตรวจสอบงานวิจัยในชั้นเรียน ร้อยละ ๗๕ 

๘. ร้อยละของครูที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้เรียน 
ผู้ปกครองและชุมชน 

สอบถามความคิดเห็น ร้อยละ ๘๐ 

๙. ร้อยละของครูที่มุ่งมั่นและอุทิศตนในการสอนและ
พัฒนาผู้เรียน 

สังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๘๐ 

๑๐. ร้อยละของครูที่แสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม่ๆ 

สังเกตพฤติกรรม ร้อยละ ๘๐ 

๑๑. ร้อยละของบุคลากรมีความพึงพอใจ ในการพัฒนา
ตนเองตามโครงการ 

ประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ 

 
 
    ลงชื่อ .............................................                         ลงชื่อ  ......................................................... 
         (นางสาวจุฑาทิพย์ แก่นเมือง)                                    (นายกฤตพล  พงศ์ยี่ล่า) 
ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม                     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยม 
              ผู้เสนอโครงการ                                            ผู้อนุมัติโครงการ       
 
 


