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กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาครูและบุคลากรให้มีสมรรถนะในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ 
               ในศตวรรษที่ 21 
แผนงาน 2.1  ส่งเสริมครูและบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

2.1.1 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ ข้อที่  3   
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 2  ข้อที่   2.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2  ประเด็นพิจารณาที่ 4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  1  จุดเน้นที่  4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  นางสาวรัตนา   ประหยัดทรัพย์ 
งบประมาณทั้งโครงการ     565,227   บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหลักสูตรมาตรฐานสากลได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของครู เจ้าหน้าที่ส านักงาน
และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอดถึงสนับสนุนการ
ด าเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแล และพัฒนาครู เจ้าหน้าที่ส านักงานและบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพ พร้อมให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึง
หน่วยงานและองค์กรต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนต่อไปอีกท้ัง
เป็นการดูแลบ ารุงรักษาส่งเสริมให้ทุกคนมีการอุทิศตนเองอย่างเต็มที่ในการปฏิบัติราชการ 
 ด้วยเหตุนี้ฝ่ายบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสู่
การบริการตามมาตรฐานสากล เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างานโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับโรงเรียน
และหน่วยงานเครือข่าย  ตลอดเป็นการเปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและ
เจ้าหน้าที่ส านักงาน    

        

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่ง
และมาตรฐานวิทยฐานะ 
      2.2  เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการท างานของครู/บุคลากรและครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
      2.3  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ครู/บุคลากรพัฒนาตนเอง สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน มาใช้เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต 
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3.  เป้าหมาย  
     3.1  ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
           3.1.1  เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ 80  มีผลการปฏิบัติงาน ในระดับดีเด่น 
                        ครูและบุคลากร ร้อยละ 90 ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน  
อย่างน้อย 20 ชั่วโมงต่อปี 
      3.1.2  เชิงคุณภาพ  
                     -  ครู บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในระดับดีเด่นมากขึ้น  
                     -  ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน 
อย่างน้อย 20  ชั่วโมงต่อปี 
 3.2 ผลลัพธ์ (Outcome) (ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต) 

      3.2.1 ครูและบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส ผู้รับ 

ผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผนการด าเนินงานขออนุมัติโครงการ 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ/ก าหนดหน้าที่รับผิดชอบ 

     

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร 
   2.2 ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการจัดอบรม 
   3.2 วิเคราะห์ผลตามโครงการ  

     

4. ข้ันสรุป และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลตามโครงการ 
   4.2 รายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

     

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

20,000 62,200 12,000    - 94,200 ต.ค.63-
ก.ย.64 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   - 466,000 5,027    - 471,027 

รวม 20,000 528,200 17,027   - 565,227   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน     กิจกรรมที่  1  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
     กิจกรรมที่  2  โรงเรียนมาตรฐานสากล ในจังหวัดภาคเหนือ 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1. 1. งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 

จัดหางบประมาณ
สนับสนุนเพิ่มเติม 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  

การส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีกิจกรรมอ่ืนมา
สอดแทรกในช่วงเวลาที่
ก าหนด 

ขยายช่วงระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมหรือเลื่อน
ก าหนดการจัดกิจกรรม 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต  

การส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครู บุคลากร ให้มีความ
เชี่ยวชาญทางวิชาชีพตามมาตรฐานต าแหน่งและ
มาตรฐานวิทยฐานะ ร้อยละ 80 

- การน าเสนอผลงาน 
ต่างๆของครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

แบบประเมินการเสนอ
ผลงานของครูและ
บุคลากร 

2. เสริมสร้างศักยภาพในการท างานของครู/บุคลากร
และครูมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร้อยละ80 

3. ส ารวจการเข้ารับการ
อบรม สัมมนา  ศึกษาดูงาน 

 แบบส ารวจการเข้ารับ
การอบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 

3. ส่งเสริมให้ครู/บุคลากรพัฒนาตนเอง สามารถน า
ความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน มา
ใช้เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในชีวิต ร้อยละ 80 

สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมกิจกรรม 

แบบสอบถามความ 
พึงพอใจของผู้ร่วม
กิจกรรม 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
      10.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นหรือได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ได้รับการยก
ย่องเชิดชูเกียรติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในโรงเรียน 
      10.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาตนเองด้านวิชาการ 
      10.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนาความรู้ที่ได้จากการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน มาพัฒนา
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าในวิชาชีพ 
  
 

ลงชื่อ                                     ผู้เสนอโครงการ           
                   (นางสาวรัตนา  ประหยดัทรัพย์) 

         หัวหน้างานพัฒนาบุคลากร 
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ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางขวัญตา  คชรินทร์) 
          ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในต าแหน่ง 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                        ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล (IP,IPC) 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   2 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  2  ข้อที่   2.1 
มาตรฐานสถานศึกษาที่   2  ประเด็นพิจารณาที่ 4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1  จุดเน้นที่  6 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารวิชาการ โครงการนานาชาติ โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ       392,000     บาท  (เงินระดม IP) 

1.  หลักการและเหตุผล 
จากแผนการศึกษาระดับชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) มุ่งเน้นการประกันโอกาสและความ

เสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้าง
งานได้ภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัต โดยมีหลักการส าคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” โดยมี
ยุทธศาสตร์ด้วยกัน  6 ด้าน และในยุทธศาสตร์ที่ 2 คือผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา           
ที่มุ่งหวังให้มีการผลิตครู  ให้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท และมี
สมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่ ซึ่งการอบรมให้ความรู้และ
การศึกษาดูงานถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง  ในกระบวนการพัฒนาบุคลากร ในอันที่จะช่วยเพ่ิมพูนความรู้ทักษะ
ประสบการณ์ ให้กับตัวบุคลากร อีกท้ังเปิดมุมมองที่จะรับกับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ สร้างความพร้อมให้แก่ทั้งตัว
บุคลากรเอง และสร้างผลสัมฤทธิ์ให้แก่ทีมงาน นักเรียนและหน่วยงาน  
 จากยุทธศาสตร์ที่ 2 ในแผนการศึกษาชาติฉบับที่ 12  ทางกลุ่มงานบริหารวิชาการ จึงได้จัดท ากิจกรรม
ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่มาตรฐานสากล  
 

2.  วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา                  

นวัตกรรมการจัดการเรียนเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
2.2 เพ่ือพัฒนาครูน าความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียน

สามารถปฏิบัติได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

3.  เป้าหมาย 
3.1   ผลผลิต (Outputs)   

3.1.1 เชิงปริมาณ  
  - ครูและบุคลากรทางการศึกษา  จ านวน   46 คน  

3.1.2 เชิงคุณภาพ 
-  ครูและบุคลากรให้มีสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรม

การจัดการเรียนเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 
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-  ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในโครงการนานาชาติ สามารถน าความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท า
แผนการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของ
หลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.2   ผลลัพธ์ (Outcomes)  

3.2.1 ครูและบุคลากรให้มีสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการเรียนเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 80   

3.2.2 ครูผู้สอนและครูประจ าชั้นในโครงการนานาชาติ สามารถน าความรู้เพ่ือน าไปใช้ใน                   
การจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ร้อยละ 80   

 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ขั้นเตรียมการ (Plan) 
1.1 จัดท าและขออนุมัตโิครงการ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
1.3 ประชุมชี้แจงและวางแผนการด าเนินงาน 

  

 

 

กลุ่มงาน 
บริหารวิชาการ 

โครงการ
นานาชาติ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
2.1 กิจกรรมพัฒนาครูศึกษาดูงานและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เพื่อพัฒนาครูและบคุลากร IP และมุ่งเน้นสร้างขวัญก าลังใจ
แก่บุคลากร ให้เกดิประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

    

3. ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
3.1 นิเทศการด าเนินงาน 
3.2 ตรวจสอบและติดตามผลการด าเนินงาน 

    

4. ขั้นสรุปผล รายงานผลการด าเนิน 
งานและปรับปรุง (Act) 
4.1 ประเมินโครงการ 
4.2 สรุปและรายงานผลโครงการ 

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ ค่าตอบ 

แทน 
ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสด ุ    ค่า 
ครุภณัฑ ์

1. ค่าพาหนะในการเดินทาง  50 คน - 169,000 - - 169,000 ภาคเรยีนที่  
2/63 และ 
1/64 

กลุ่มงาน 
บริหาร
วิชาการ 
โครงการ
นานาชาติ 

2. ค่าที่พักผู้เข้าอบรม - 100,000 - - 100,000 
3. ค่ารถตู้โดยสารไม่ประจ าทางจ านวน 4 
คันๆละ 3,000 บาท/วัน จ านวน 5 วัน 

- 60,000 - - 60,000 

4. ค่าเบี้ยเลีย้งจ านวน 50 คนๆละ 240 
บาท/วัน จ านวน 5 วัน 

- 60,000 - - 60,000 

5. ค่าของที่ระลึก - 3,000   3,000 
รวม  392,000 - - 392,000 
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โครงการนานาชาติ  โรงเรียนสตรีภูเก็ต 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

วันเวลาของวิทยากรว่าง
ไม่ตรงกับวันเวลาที่ทาง
โครงการจัดกิจกรรม 

วางแผนติดต่อ
วิทยากรล่วงหน้า 

วันเวลาของวิทยากร
ตรงกับวันเวลาที่ทาง
โครงการจัดกิจกรรม 

ประสานกับวิทยากรก่อนการ
จัดกิจกรรมล่วงหน้า 

วันที่จัดกิจกรรมบางครั้ง
ไปจัดซ้อนกับกิจกรรม
ของโรงเรียน 

ประสานงานการจัด
กิจกรรมกับฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง 

วันที่จัดกิจกรรมของ
โครงการไม่ซ้อนกับ
กิจกรรมของโรงเรียน 

ประสานงานติดตามปฏิทิน
การปฏิบัติงานของโรงเรียน
เป็นอย่างสม่ าเสมอ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ครูและบุคลากรให้มีสามารถน า
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมา
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนเรียนรู้ที่ส่งผล     
ต่อคุณภาพผู้เรียน   

- แบบเก็บคะแนน(ปพ.05) 
-การวัดและประเมินผล 
 

-สมุดเก็บคะแนน (ปพ.05) 
- ข้อสอบ 

2. ร้อยละ 80ครูผู้สอนโครงการนานาชาติ 
สามารถน าความรู้ เ พ่ือน าไปใช้ ในการจัดท า
แผนการเรียนรู้ ที่เน้นกระบวนการคิดให้ผู้เรียน
สามารถปฏิบัติได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 

-งานวิจัยในชั้นเรียน -ราย งานผลวิ จั ย ในชั้ น
เรียนของครูรายบุคคล 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
10.1 ครูและบุคลากรให้มีสามารถน าความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรมการ

จัดการเรียนเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน   
10.2 ครูผู้สอนโครงการนานาชาติ สามารถน าความรู้เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนการเรียนรู้ ที่เน้น

กระบวนการคิดให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติได้จริงตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษาและ
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
 

 
 
 

           ลงชื่อ .................................................. ผู้เสนอโครงการ  
                                    (นายอ านวย  ปุพเพตะนันท์)  
                 หวัหน้าโครงการนานาชาติ                        
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                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  



                                              โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ  2564            ห น้ า  | 229 

2.1.3 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนว 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่  2 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่ 2   ข้อที่ 3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2   ประเด็นพิจารณาที่    4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่   1   จุดเน้นที่ 4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ         ครูแนะแนวโรงเรียนสตรีภูเก็ต 
งบประมาณทั้งโครงการ  22,880  บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27(3) กล่าว ไว้
ว่าให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนาอย่าง 
ต่อเนื่อง มาตรา 81 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา โดยการให้ไปศึกษาฝึกอบรม
ดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนสมรรถภาพการท างานของผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนทั้งในด้านความคิด การท างานให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการไปศึกษาดูงานสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน สามารถน าแบบอย่ างที่ดีและ
เหมาะสมมาประยุกต์และพัฒนาสถานศึกษาหรือการเรียนการสอน  และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 นั้น จะเน้นการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริมแนะแนวทาง
ให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ ทั้งแหล่งการเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน 
และน าเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด ดังนั้น ผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง 
พัฒนาความรู้ความสามารถทั้งด้านเนื้อหา การถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียน ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด มี
การพัฒนาตนเอง มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 
 งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต มีการจัดการเรียนการสอนอ้างอิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เน้นให้ผู้เรียนรู้จัก เข้าใจ และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อ่ืน  มีการแสวงหาและ
ใช้ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจและการแก้ปัญหา  มีการปรับตัวและด ารงชีวิตได้อย่างปกติ  โดยปัจจุบัน
ข้อมูลด้านการศึกษาต่อและด้านอาชีพที่เกิดขึ้นหลากหลายนั้น  ท าให้นักเรียนได้รับข้อมูลข่าวสารที่มีมากมาย
จึงท าให้เกิดความสับสนต่อการเลือกแนวทาง  รวมถึงการปรับตัวเองต่อสังคมท่ีใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยส าคัญใน
การด าเนินชีวิต   

งานแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ตจึงได้จัดท าโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพครูแนะแนวเพ่ือให้
ครูแนะแนวได้พัฒนาศักยภาพและเปิดโลกทัศน์ตนเองให้เกิดการเรียนรู้รูปแบบการสอนในระดับมัธยมศึกษา
และมหาวิทยาลัยที่เท่าทันยุคทันสมัย 
            

2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพ่ือสร้างเครือข่ายครูแนะแนวในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการสอนในระดับมัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย 
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      2.2   เพ่ือสร้างเสริมให้ครูเกิด พลังการเรียนรู้ (Power of Learnning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้น
เรียนของตนเองดีขึ้น 

3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ   ครูแนะแนว โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ านวน 4 คน                
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  ครูแนะแนวมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดการเรียนรู้ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการ
เรียนการสอนกิจกรรมแนะแนวในทุกระดับชั้น 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 

   3.2.1  ครูแนะแนวสามารถพัฒนาคู่มือแนะแนวให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 
   3.2.2  ครูแนะแนวเกิดความการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการท างาน  
 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผน 
   1.2 เสนอโครงการขออนุมัติ 

    งานแนะแนว 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ประสานงานและด าเนินการด้านสถานที่ 
   2.2 ด าเนินงานตามโครงการ 

  

 

  งานแนะแนว 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินโครงการ     งานแนะแนว 

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลและรายงานผลการด าเนินงาน     งานแนะแนว 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าเดินทางไปราชการ - 15,000 - - 15,000  งานแนะแนว 
2. ค่าท่ีพัก - 4,000 - - 4,000  งานแนะแนว 
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง - 2,880 - - 2,880  งานแนะแนว 
4. ค่าของที่ระลึก - 1,000 - - 1,000  งานแนะแนว 

รวม - 22,880 - - 22,880   
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6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ตและสถานที่เก่ียวข้อง 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

การด าเนินกิจกรรมแนะแนว
จ าเป็นต้องล้อไปตาม
สถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว 

นักเรียนเกิดการตระหนักรู้
แนวทางการด าเนินชีวิตที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ศักยภาพของตนเอง 

พัฒนาคู่มือ แผนการ
สอนกิจกรรมแนะแนว 
ได้รับการปรับปรุง         
ร้อยละ 80 

แบบติดตาม
โครงการ 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 90  ครูแนะแนวมีการสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้รูปแบบการสอนในระดับ
มัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัย 

สังเกต/สอบถาม แบบสังเกต 
แบบสอบถาม 

2. ร้อยละ  90 เพ่ือสร้างเสริมให้ครูเกิด พลังการ
เรียนรู้ (Power of Learnning) ส่งผลให้การ
ปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของตนเองดีขึ้น 

ประเมินการสอน แบบประเมินการ
สอน 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 มีเครือข่ายครูแนะแนวเพ่ือแลกเปลี่ยนการเรียนรู้รูปแบบการสอนในระดับมัธยมศึกษาและ
มหาวิทยาลัย 
 10.2 ครูเกิด พลังการเรียนรู้ (Power of Learnning) ส่งผลให้การปฏิบัติการสอนในชั้นเรียนของ
ตนเองเกิดแรงบันดาลใจต่อการปรับปรุงพัฒนาวิชาชีพของตนเอง 
 

 
 
ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ           

                    (นางสาวปรรนภัค   ใจสุภาพ) 
             หัวหน้างานแนะแนว 
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                       ลงชื่อ                                        ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                           (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
                            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 
 
                       ลงชื่อ                                        ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 2.2  ส่งเสริมครูและบุคลากรด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
2.2.1 โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่   6 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่    2  ข้อที ่     2 
มาตรฐานสถานศึกษาที่    2   ประเด็นพิจารณาที่    4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1   จุดเน้นที่    8 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ     นางสาวระวีวรรณ  เตชะรัตนมณี 
งบประมาณทั้งโครงการ    40,000   บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
การบริหารจัดการสถานศึกษาจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งที่เป็น

หน่วยงานหรือองค์กรภายนอก เข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการจัดการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน 
นอกจากนี้ ครู เจ้าหน้าที่ส านักงานและบุคลากรทางการศึกษาก็ถือว่าเป็นบุคลากรหลักของโรงเรียนที่มีส่วน
ส าคัญในการด าเนินงานด้านการบริการและอ านวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารจัดการสถานศึกษา ดังนั้นการพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนจึงมีความส าคัญอย่างมากใน
การพัฒนานักเรียนและองค์กร  
 โรงเรียนสตรีภูเก็ตเป็นสถานศึกษาขนาดใหญ่ที่จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา     
ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) และหลักสูตรมาตรฐานสากล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของ
ครู เจ้าหน้าที่ส านักงานและบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นก าลังส าคัญในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ตลอด
ถึงสนับสนุนการด าเนินงานต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อโรงเรียน   กลุ่มบริหารงาน
บุคคลในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการ ดูแล พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มี
ศักยภาพ พร้อมให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ตลอดถึง
หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนานักเรียนต่อไป 
 ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารงานบุคคลจึงได้จัดท าโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพเพ่ือให้มีความรู้ ให้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพพัฒนาและสร้างพ้ืนฐานให้ผู้เรียนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 
โดยครูต้องเป็นต้นแบบที่ดีในการปฏิบัติตนให้แก่นักเรียน และมีหน้าที่ในการให้ความรู้ การอบรมสั่งสอน
นักเรียนทางด้านคุณธรรม จริยธรรม การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ดังนั้นครูต้องใช้เทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
มาใช้ในการจัดการกิจกรรม    การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนานักเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อมการ ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์
ที่ดีกับนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน มีความมุ่งมั่น อุทิศตนในการสอนและพัฒนานักเรียน ดังนั้นถ้าครูและ
บุคลากรมีความพร้อมในในการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบ จัดการศึกษาตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายของโรงเรียนแล้ว สามารถส่งผลให้ครูมีความเชื่อมั่นในตนเองแน่วแน่ในอุดมการณ์ และท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพนักเรียนและสร้างบรรยากาศของการเรียนรู้ในโรงเรียนไปในทิศทาง
ที่ดีได ้
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2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1   เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรมจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
      2.2   เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 

3.  เป้าหมาย  
     3.1  ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดขึ้นหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
           3.1.1  เชิงปริมาณ ครูและบุคลากรจ านวน  250  คน 
           3.1.2  เชิงคุณภาพ ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพมีคุณธรรมและจริยธรรมร้อยละ85 
    3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
           3.2.1  ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
           3.2.2  ครูและบุคลากรปฏิบัติตนแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผน 
   1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

    กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาคุณธรรม 

จรยิธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพครู 
   2.2 ด าเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

    กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการจัดอบรม 
   3.2 วิเคราะห์ผลตามโครงการ 

    กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลตามโครงการ 
   4.2 รายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

    กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 

ครุภัณฑ์ 
1.อบรมพัฒนาครูและ
บุคลากร 
   -ค่าวิทยากร 
   -ค่าพาหนะไป-กลับ 

 
 

7,200 

 
 
 

5,000 

 
 
 
 

  
 

7,200 
5,000 

ต.ค. 64 
– 

ก.ย. 65 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 
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กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม ระยะเวลา 
ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ

แทน 
ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ    ค่า 

ครุภัณฑ์ 
   -ค่าท่ีพัก 
   -ค่าจ้างท าไวนิล 
   -ค่าเกียรติบัตร 
   -ค่าอาหาร แลเครื่องดื่ม 
   -ค่าเอกสารประชุม 

 2,400 
 
 

20,200 
 

 
1,000 
1,500 

 
2,700 

 2,400 
1,000 
1,500 
20,200 

2,700 

ต.ค. 64 
– 

ก.ย. 65 

กลุ่ม
บริหารงาน

บุคคล 

รวม 7,200 27,600 5,200 - 40,000   
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 64)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 65) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 65)    ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 65) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน    โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1. งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการจัด
กิจกรรม 

จัดหางบประมาณสนับสนุน
เพ่ิมเติม 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
จ านวน 250 คน 

การส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

2. มีกิจกรรมอ่ืนมา
สอดแทรกในช่วงเวลา
ที่ก าหนด 

ขยายช่วงระยะเวลาในการ
จัดกิจกรรมหรือเลื่อน
ก าหนดการจัดกิจกรรม 

ครูและบุคลากร
โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
จ านวน 250 คน 

การส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการ เครื่องมือ 

ร้อยละของ 85 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจในคุณธรรม
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพครู 

ประเมินความเข้าใจ แบบประเมินความเข้าใจ 

ร้อยละ 85 ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรได้
ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ                          
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

การน าเสนอผลงานต่างๆ
ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

แบบรายงานผลประเมิน 
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10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.1 ครูและบุคลากรปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม  
 
 

ลงชื่อ .............................................. ผู้เสนอโครงการ               
               (นางสาวระวีวรรณ  เตชะรัตนมณี)              
                หวัหน้างานวินัยและจรรยาบรรณ                        
 

 
ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 

                 (นางขวัญตา  คชรินทร์) 
          ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในต าแหน่ง 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                        ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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แผนงาน 2.3  ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรพัฒนา สื่อ นวัตกรรมรวมถึงใช้เทคโนโลยี 
ส าหรับการเรียนการสอน 

2.3.1 โครงการพัฒนาครูในการใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที่   3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่      2   ข้อที ่     2.3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่     3     ประเด็นพิจารณาที ่  2 
นโยบายโรงเรียนข้อที่    1, 2       จุดเน้นที่     3 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                 โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ   บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งบประมาณทั้งโครงการ    25,000  บาท (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนในวิชาคณิตศาสตร์ เป็นองค์ประกอบส าคัญต่อ
ความส าเร็จของการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมโดยเน้น
กระบวนการคิด ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง ช่วยในการแก้ปัญหาความไม่เข้าใจในบทเรียนของนักเรียน การ
พัฒนาสื่อและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ จะท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 จากข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน พบว่า นักเรียนยังมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่อนข้างต่ า และการจัดกิจกรรมในห้องเรียนเน้นทางด้านทฤษฎี ขาดการฝึกปฏิบัติและ
การคิด หรือขาดการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์จริง  เพราะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นนามธรรม 
เนื้อหาบางเรื่องยากเกินไป บางเรื่องไม่เร้าความสนใจของผู้เรียน 
 ดังนั้น ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จึงจัดโครงการพัฒนาครูในการใช้สื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ขึ้น เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการ
สอน ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่เน้นให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมและค้นพบความรู้ด้วยตนเองโดยใช้กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่หลากหลายและเน้นผู้เรียนส าคัญ 
 

2.  วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมให้ครูได้ใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ

ตัวชี้วัด 
2.  เพ่ือให้ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

 

3.  เป้าหมาย 
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  ( ระบุผลงานที่เกิดข้ึนหลังจากด าเนินการเสร็จ ) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ     :   ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จ านวน  25 คน 

   3.1.2  เชิงคุณภาพ    :    ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อและนวัตกรรม 
                                  ในการจัดการเรียนการสอน 

      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  ( ระบุผลประโยชน์ที่เกิดจากผลผลิต ) 
               3.2.1  ครูได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและนวัตกรรมการสอนที่สอดคล้องหลักสูตร  
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1  ประชุมวางแผนปฏิบัติงาน 
   1.2  เตรียมการการด าเนินงาน 

  
  ครูทุกคน 

ในกลุ่มสาระฯ 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการตามโครงการ 
    2.2 ติดต่อประสานงาน 
    2.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 

 

 
 

 
 

 

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
    3.1  รวบรวมข้อมูล  การแสดงความคิดเห็น  
            ข้อเสนอแนะ 

 
 

 
 
 

 

4. ข้ันสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act) 
     4.1   สรุปผล  ติดตาม  ประเมินผลการ 
             ปฏิบัติงานรายงานโครงการ 

  
 

 
 

 

 

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ       

รายการ 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ 
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่า
วัสดุ 

ค่า
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าตอบแทน
วิทยากร  

14,400    14,400 

มกราคม 64  
ถึง 

มิถุนายน 64 

ครูทุกคนใน 
กลุ่มสาระฯ 

2. ค่าที่พักวิทยากร 
จ านวน 2 คืน   

 
2,400   2,400 

3. ค่าเดินทางวิทยากร   3,000   3,000 
4. ค่าอาหารและ
อาหารว่างของครูและ
วิทยากร จ านวน 26  

 
5,200   5,200 

รวม 14,400 10,600   25,000   
 * หมายเหตุ  ถัวจ่ายทุกรายการ 
 

6.  ระยะเวลา        ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)   ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
       ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.   สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
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8.   การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง 
วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง 

เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

1.  ระยะเวลาในการจัด
กิจกรรมค่อนข้างน้อย 

เพ่ิมเวลาในการจัด
กิจกรรม 

สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรม
การใช้สื่อและนวัตกรรมทาง
คณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น เพ่ือ
สร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน 

แบบสรุปผล  ติดตาม  
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
รายงานโครงการ 

 

9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 
ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 

1. ร้อยละ 80 ของครูได้เข้าร่วมกิจกรรมการใช้สื่อและ
นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ประเมินผลจากการเข้าร่วม
กิจกรรม 

แบบประเมิน 
 

2. ร้อยละ 80  ครูมีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน 
3. ร้อยละ 80  ของครูได้ใช้สื่อและนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 

ประเมินจากการจัดการเรียน
การสอนของครู 

แบบนิเทศการสอน 
 

 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร้อยละ 100 ได้ใช้สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 

                       
 

 ลงชื่อ                                    ผู้เสนอโครงการ           
                        (นางอุรัยนา  นิลสมุทร) 
                หวัหน้ากลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
               (นางสาวกุลธิดา  พรมทอง) 
              รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารวิชาการ 
 

 
                  ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                                            (นายปัญญา   หัตถิ) 
                                                    ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
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2.3.2  โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
สนองยุทธศาสตร์ชาติ  ข้อที ่ 3 
สนองแผนกลยุทธ์โรงเรียนที่  2    ข้อที่  3 
มาตรฐานสถานศึกษาที่  2   ตัวช้ีวัดที่ 4 
นโยบายโรงเรียนข้อที่  1   จุดเน้นที่ 4 
ลักษณะของโครงการ               โครงการใหม่                  โครงการต่อเนื่อง 
ผู้รับผิดชอบ  กลุ่มบริหารงานบุคคล 
งบประมาณทั้งโครงการ   32,000   บาท  (เงินอุดหนุนการเรียนการสอน) 

1.  หลักการและเหตุผล 
 ในชีวิตความเป็นอยู่ประจ าวัน คนจะใช้และพ่ึงพาเทคโนโลยีเป็นหลัก ดังนั้นทักษะด้านเทคโนโลยีจึงมี
ความส าคัญเป็นอย่างมากและหลีกเลี่ยงไม่ได้ในศตวรรษที่ 21 การยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาผู้เรียนให้
มีทักษะการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั้นผู้เรียนจ าเป็นต้องมีทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี เพ่ือให้
เกิดการเท่าทันไม่ตกอยู่ภายใต้การถูกชักจูง เชิญชวน 

ครูเป็นผู้มีส่วนส าคัญในการแนะน าผู้เรียน ดังนั้นครูจึงต้องมีความสามารถในการใช้เครื่องมือในการ
ผลิตสื่อ  และสื่อสารออกไป หรือเลือกใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับ
จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ 2564 ในการพัฒนาครูให้มีทักษะ ความรู้ และความช านาญใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนเพ่ือฝึกทักษะการ
คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผลเป็นขั้นตอน 

ด้วยเหตุนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล  โรงเรียนสตรีภูเก็ต  จึงได้ท าโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่ง
เรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 
2.  วัตถุประสงค์ 
      2.1  เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 
3.  เป้าหมาย  
      3.1   ผลผลิต ( Outputs )  (ผลที่เกิดขึ้นทันที) 
              3.1.1  เชิงปริมาณ  ครูและบุคลกรโรงเรียนสตรีภูเก็ต  จ านวน 223 คน 
              3.1.2  เชิงคุณภาพ  ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
      3.2   ผลลัพธ์ ( Outcomes)  (ผลระยะยาวที่เกิดจากผลผลิต) 
              3.2.1  ครูและบุคลากรสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน 
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4. รายละเอียดกิจกรรมการด าเนินงาน 

กิจกรรม 
ระยะเวลา : ไตรมาส 

ผู้รับผิดชอบ 1 
ต.ค.- ธ.ค. 

2 
ม.ค.- มี.ค. 

3 
เม.ย.- มิ.ย. 

4 
ก.ค.-ก.ย. 

1. ข้ันเตรียมการ (Plan)  
   1.1 ประชุมวางแผน 
 1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ 

    กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
   2.1 ด าเนินกิจกรรม 

    

3. ข้ันตรวจสอบและประเมินผล (Check) 
   3.1 ประเมินผลการจัดอบรม 
   3.2 วิเคราะห์ผลตามโครงการ  

    

4. ข้ันสรุปและปรับปรุง (Act) 
   4.1 สรุปผลตามโครงการ 
 4.2 รายงานผลต่อผู้อ านวยการ 

    

5. รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ 

กิจกรรม 
งบประมาณ 

รวม 
ระยะเวลา 
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ ค่าตอบ
แทน 

ค่าใช้
สอย 

ค่าวัสดุ    ค่า 
ครุภัณฑ์ 

1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  11,150   11,150 ต.ค. 63-
ก.ย. 64 

กลุ่ม
บริหารงาน
บุคคล 

2. ค่าอาหารกลางวัน  11,150   11,150 
3. วัสดุอุปกรณ ์   1,000  1,000 
4. ค่าจ้างวิทยากร 8,700    8,700 

รวม 8,700 22,300 1,000  32,000 
 

6.  ระยะเวลา          ไตรมาส 1  (ต.ค. – ธ.ค. 63)    ไตรมาส 2  (ม.ค. – มี.ค. 64) 
     ไตรมาส 3  (เม.ย. – มิ.ย. 64)   ไตรมาส 4  (ก.ค. – ก.ย. 64) 
 

7.  สถานที่ด าเนินงาน   โรงเรียนสตรีภูเก็ต 
 

8. การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงของโครงการ 

ปัจจัยเสี่ยง วิธีการ/กิจกรรม 
ก าจัดความเสี่ยง เป้าหมาย วิธีการติดตามผล 

มีกิจกรรมอ่ืนมา
สอดแทรกในช่วงเวลาที่
ก าหนด 

ขยายช่วงระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรมหรือเลื่อน
ก าหนดการจัดกิจกรรม 

ครูและบุคลกรโรงเรียน
สตรีภูเก็ต จ านวน 223 คน 

การส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 
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9. การประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด 

ร้อยละและตัวชี้วัดผลส าเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรม 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความ
พึงพอใจ 

2. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย 

การน าเสนอผลงานต่าง ๆ ของ
ครูและบุคลากร 

แบบรายงานผลการ
ประเมิน 

3. ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายน าความรู้ที่ได้รับมา
ปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน 

การน าเสนอผลงานต่าง ๆ ของ
ครูและบุคลากร 

แบบรายงานผลการ
ประเมิน 

 

10. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 10.1  ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอน 
  
 
 

ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ           
                  (นางสาววาสนา  กุณฑลเบ็ญจะ) 
         ผู้ช่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 

ลงชื่อ                                    ผู้เห็นชอบโครงการ 
                 (นางขวัญตา  คชรินทร์) 
          ผูช้่วยผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาการในต าแหน่ง 
            รองผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 
 
                        ลงชื่อ                                      ผู้อนุมัติโครงการ 
                                    (นายปัญญา หัตถิ) 
                                ผู้อ านวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต  
 
 

 
 
 
 

 

 

 


