
งาน/โครงการ:   โครงการพัฒนาวิชาการของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 7           พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถ และมีสมรรถนะตาม

มาตรฐานวิชาชีพ 
ระยะเวลาด าเนินการ:  เริ่มต้น  1  เมษายน   2564    สิ้นสุด  31  มีนาคม   2565 
ผู้รับผิดชอบโครงการ:  นางสาวกัญญาณี   ชวาเขียว 
 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือให้ครูและบุคลากรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา  
  1.2 เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างหลากหลาย 
     1.3 เพ่ือให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและได้รับความรู้จากการด าเนินการ PLC 
 
2. เป้าหมาย 
    เชิงปริมาณ 
          ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการสู่การปฏิบัติ  
     เชิงคุณภาพ 
          ครูและบุคลากรสามารถขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. วิธีด าเนินการ/ขั้นตอนการด าเนินงาน 
    ขั้นเตรียมการ (PLAN)  
    1) วางแผนด าเนินการ 

    ขั้นด าเนินการ (DO) 
    2. จัดอบรมเพ่ือให้ครูพัฒนาตนเองตามสาระส าคัญ  ต่อไปนี้ 
      2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 (ปรับปรุง) 
     2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
      2.3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้และเทคนิควิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
      2.5 การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง และการน าผลการประเมินมาปรับการเรียนเปลี่ยน
พฤติกรรม 
     2.6  การจัดท าวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียน 
  2.7 กิจกรรมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถาน ศึกษา 
      2.8 กิจกรรมพัฒนาครูผ่านระบบการเรียนรู้ Online 
      2.9 อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
      2.10 จัดกิจกรรมการน าเสนอผลงานวิจัยหรือการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ Best Practice  ของครู) 
 



    ขั้นตรวจสอบและประเมินผล (Check)  
    3) นิเทศติดตามประเมินผลโครงการ 
 
    ขั้นสรุป รายงานผล และปรับปรุง (Act)  
    4). ประเมินผลและสรุปโครงการ 
   - รายงานผลการจัดท าโครงการ 
   - ปรับปรุงการด าเนินโครงการ 
 
4. ผลการด าเนินงานระดับกิจกรรม 
 

ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

1. วางแผนด าเนินการ 0 เมษายน-
มิถุนายน
2564 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูและบุคลากรรับทราบ
วัตถุประสงค์ของโครงการและ
ก าหนดปฏิทินการด าเนินงาน 

2. 2. จัดอบรมเพ่ือให้ครู
พัฒนาตนเองตาม
สาระส าคัญ  ต่อไปนี้ 
    2.1 หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 (ปรับปรุง) 
    2.2 การวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคล 
    2.3 การออกแบบการ
จัดการเรียนรู้และเทคนิค
วิธีสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
    2.4 การใช้สื่อ
เทคโนโลยีการพัฒนาการ
เรียนรู้ของตนเองและ
ผู้เรียน 
    2.5 การวัดและ
ประเมินผลตามสภาพจริง 
และการน าผลการประเมิน
มาปรับการเรียนเปลี่ยน
พฤติกรรม 

118,400 กรกฏาคม
2564 – 
เมษายน 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

ครูมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยการประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน และน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในการ
จัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 



ล าดับ กิจกรรม งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการติดตาม 

   2.6  การจัดท าวิจัยเพื่อ
แก้ไขปัญหาและพัฒนา
ผู้เรียน 
   2.7 กิจกรรมส่งเสริม
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายใน
และภายนอกสถาน ศึกษา 
   2.8 กิจกรรมพัฒนาครู
ผ่านระบบการเรียนรู้ 
Online 
    2.9 อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน 
    2.10 จัดกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานวิจัยหรือ
การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
Best Practice  ของครู) 

3. นิเทศติดตามประเมินผล
โครงการ 

0 กรกฎาคม
2564 – 
มีนาคม 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

คณะกรรมการได้นิเทศ ก ากับ 
ติดตามการด าเนินงานของ
โครงการ 

4. ประเมินผลและสรุป
โครงการ 
  - รายงานผลการจัดท า
โครงการ 
  - ปรับปรุงการด าเนิน
โครงการ 

0 เมษายน 
2565 

ด าเนินการ
แล้ว 

1. ครูได้รับการพัฒนาตนเองโดย
การอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งในและนอก
สถานศึกษา  
2. ครู  และบุคลากรได้รับ
สวัสดิการ  ขวัญ  ก าลังใจ 

รวม 118,400 
   

 
5. ผลการด าเนินงานระดับโครงการ 
    5.1 ผลการด าเนินงาน 
 

สภาพการ
ด าเนินงาน 

ผลการด าเนินงาน
เทียบกับเป้าหมาย 

งบประมาณ ระยะเวลา 

ด าเนินการแล้ว บรรลุ เป็นไปตามวงเงินที่ก าหนด เป็นไปตามช่วงเวลาที่ก าหนด 



    5.2 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงปริมาณ) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1)  ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับการ
พัฒนาทางด้านวิชาการสู่การปฏิบัติ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางด้านวิชาการสู่การ
ปฏิบัติ 

บรรลุ 

 
   5.3 สรุปผลการด าเนินงาน (เชิงคุณภาพ) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้บริหาร คร ู และบุคลากรสามารถขับเคลื่อน
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เชียงม่วนวิทยาคมได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ส่งผลให้ผู้เรียน ผู้ปกครอง และ
ชุมชนเกิดความพึงพอใจในผลของการ
บริหารการจัดการศึกษา 

บรรลุ 

 
 
  5.4 สรุปผลความพึงพอใจ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจร้อยละ 90 ขึ้นไป ร้อยละ 94.04 ของผู้เกี่ยวข้องมีความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรมของโครงการ 

บรรลุ 

 
ผลการประเมินโครงการ (ผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมายในภาพรวม)  บรรลุ 
 
ปัญหาอุปสรรค (ด้านปัจจัยที่เกี่ยวข้อง หรือกระบวนการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม) 
 

ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
แนวทางการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

- การพัฒนาตนเองอาจไม่ตรงตาม
ความต้องการของครูและบุคลากร 
- ครูและบุคลากรบางคนยังไม่เห็น
ถึงความส าคัญในการพัฒนาตนเอง 

- ควรให้มีการส ารวจความต้องการ
ในการพัฒนาตนเองของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
- ควรก าหนดให้ผลการพัฒนา
ตนเอง ส่งผลต่อความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ 

- ให้มีการวางแผนการพัฒนา
ตนเองรายบุคคล 
- ก าหนดนโยบายให้ครูที่เข้ารับ
การอบรม ได้รายงานผลการน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้  



 
 
 

ภาคผนวก 

 

1. โครงการ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานฯ 
3. เอกสารประกอบต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  เช่น  แบบประเมินความพึงพอใจฯ 
4. ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม/ภาพประกอบ 

ฯลฯ 

 


