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12. โครงการบุคลากรทางการศึกษา 

       ผู้รับผิดชอบโครงการ: นายวรากร ดวงประสาท 
............................................................................................................................. ..................................................... 

1. หลักการ และเหตุผล 
   พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 หมวดที่ 4 ว่าด้วย

แนวการจัดการศึกษามาตรา 22 กำหนดให้การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถ
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ ซึ่งเกี่ยวข้องกับความต้องการให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม กระบวนการ
เรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา ซึ่งปัจจัยในการดำเนินการตามเป้าหมาย
ดังกล่าว ขึ้นอยู่กับครูผู้สอนได้ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงมี
โครงการ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ” 

  2.  วัตถุประสงค์ 
       2.1 เพ่ือพัฒนาครูให้เข้าใจวิธีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ
สมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
      2.2 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้      
เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้เรียน 
      2.3 เพ่ือส่งเสริมให้ครูออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ                    
พัฒนาการทางสติปัญญา 
     2.4 เพ่ือส่งเสริมครูใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ 

2.5 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่ 
หลากหลาย 
     2.6 เพ่ือพัฒนาครูให้มีความสามารถในด้านให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียน ทั้งด้าน 
การเรียนและคุณภาพวิถีชีวิตด้วยความเสมอภาค 
    2.7 เพ่ือส่งเสริมให้ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนในวิชาที่ตนรับผิดชอบและใช้ 
ผลการวิจัยมาปรับการสอน  

2.8 เพ่ือส่งเสริมพัฒนาครูให้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา 
2.9 เพ่ือส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
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3. เป้าหมายและการดำเนินงาน 
3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ 

3.1.1 ครูเข้าใจวิธีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 
       3.1.2 ครูมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและใช้ข้อมูลในการวางแผนการจัดการเรียนรู้ เพ่ือ 
พัฒนาศักยภาพผู้เรียน ร้อยละ 85 
       3.1.3 ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
พัฒนาการทางสติปัญญา ร้อยละ 85 
       3.1.4 ครูสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมผนวกกับการนำบริบทและภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 
บูรณาการในการจัดการเรียนรู้ ร้อยละ 85 
       3.1.5 ครูมีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย 
ร้อยละ 85 
       3.1.6 ครูมีความสามารถในด้านการให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้เรียนทั้งด้าน 
การเรียนรู้ และคุณภาพชีวิตด้วยความเสมอภาค ร้อยละ 85 
      3.1.7 ครูมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในวิชาที่ตนรับผิดชอบ และใช้ผลการวิจัยมา 
ปรับการสอน (มีวิจัยในชั้นเรียน) ร้อยละ 85 
      3.1.8 ครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นสมาชิกที่ดีของสถานศึกษา ร้อยละ 90  
      3.1.9 ครูสามารถจัดการเรียนการสอนตามวิชาที่ได้รับมอบหมายเต็มเวลาและเต็มความสามารถ 
ร้อยละ 85 

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ 
     ครูเข้าใจวิธีการกำหนดเป้าหมายคุณภาพผู้เรียนมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลใช้ข้อมูลในการ

วางแผนการจัดการเรียนรู้ครูสามารถออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล
และพัฒนาการทางสติปัญญาสามารถใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการในการจัดการ
เรียนรู้มีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลายสามารถให้คำปรึกษาให้แก่ผู้เรียนในการเรียนและคุณภาพชีวิตมี
การศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและอุทิศเวลาในการจัดการเรียนการสอน
อย่างเต็มศักยภาพ 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ครแูละบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาทุกคน 
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5. การดำเนินการ 
ที ่ กิจกรรม/ 

สิ่งท่ีต้องการวัด/ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ  
ส.ว.ย.โมเดล 

1 ประชุมชี้แจง วางแผน 
ดำเนินการ การ
มอบหมายงาน 

จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเมื่อวันที่  1 
พฤษภาคม 2563 ครแูละบุคลากร
เข้าร่วมประชุมจำนวน 25 คน ได้
กำหนดกิจกรรมร่วมกัน 

1. ครูมีการพัฒนาตนเองมี
ความสามารถในด้านการ
จัดการเรียนรู้ ร้อยละ 100 
สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ข้อ 
3 ด้านการพัฒนาส่งเสริมสร้าง
ศักยภาพคน  
สอดคล้อง ส.ว.ย.โมเดลข้อที่ 
1 สง่างาม ครูงามทางกาย 
ทางวาจา และทางจิตใจ 
ข้อที่ 2 วิชาการเปี่ยม  ครูมี
คุณภาพ ตามตัวชี้วัดข้อ 1-7 
ข้อที่ 3 ยอดเยี่ยมเยาวชน 
นักเรียนเป็นลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี 
เพ่ือนที่ดี และ ศาสนิกชนที่ดี 
สอดคล้องมาตรฐานที่ 1
คุณภาพผู้เรียนข้อที่ 1.2 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน  
นักเรียน ผ่านลักษณะที่พึง
ประสงค์ ร้อยละ 85  
 
 
 
 
 
 
 
 

2 ดำเนินกิจกรรมตามแผน
ที่กำหนด ดังนี้ 
2.1 กิจกรรมการอบรม
พัฒนาครู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 กิจกรรมโรงเรียน
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เชิงวิชาชีพ 
 

จัดอบรมกิจกรรมการอบรมพัฒนาครู 
3 กิจกรรม 
1) การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Kinemaster  
โดยครูเอกไผท  แก้วหอม   
18 มิถุนายน 2563 
2) การอบรมธรรมะสำหรับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 14 – 1 5 
พฤศจิกายน 2563 
3) การอบรมเชิงปฏิบัติการทำ
แบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้  

Google Form   
โดยครูวรากร  ดวงประสาท 

7 มกราคม 2564 
 
จัดอบรมกิจกรรมโรงเรียนชุมชนแห่ง
การเรียนรู้เชิงวิชาชีพ ทุกวันศุกร์
เวลา 15.45 - 16.45 น. ตลอดปี
การศึกษา  

3 กิจกรรมการนิเทศภายใน ดำเนินการนิเทศครูเดือนละ 1 ครั้ง 
โดยผู้อำนวยการและหัวหน้าวิชาการ 
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ที ่ กิจกรรม/ 
สิ่งท่ีต้องการวัด/ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน ความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ  
ส.ว.ย.โมเดล 

ครูได้ทำความสะอาดตกแต่ง
ห้องเรียนให้สวยงาม และมีการใช้
เทคโนโลยี ร้อยละ 97 

4 กิจกรรมการศึกษาดูงาน ศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดำริ และโครงการศึกษาวิจัย
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
จังหวัดเพชรบุรี 9 – 11 พฤศจิกายน 
2563   ครูมีความพึงพอใจ ระดับ
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ  76 

5 การประเมินโครงการ ครูและบุคลากรให้ความร่วมมือใน
โครงการ/กิจกรรมร้อยละ 100 

6 การสรุปและรายงาน
โครงการ 

ครูมีการพัฒนาคนเอง มี
ความสามารถในการบริหารการ
จัดการด้านการเรียนการสอน 
ร้อยละ 98 

 
 
6.  ปัญหา/อุปสรรค        
      ไม่มี 

7. ข้อเสนอแนะ/แนวทางพัฒนาในครั้งต่อไป 
     ควรมีการติดตามอย่างต่อเนื่อง      
 
 
 
 

                   ผู้สรุปโครงการ                     ผู้อนุมัติโครงการ 

         ...................................................                                  ........................................ .......... 
          (นายวรากร  ดวงประสาท)                                  (นายสมชาย  ถนอมวงศ์) 
          ตำแหน่ง ครูชำนาญการ                            ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
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ภาพกิจกรรม 
1. ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Kinemaster) 
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2. ภาพการอบรมธรรมะสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา  
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3.  การอบรมเชิงปฏิบัติการทำแบบทดสอบออนไลน์ โดยใช้ Google Form   

   

 

   

4. ภาพกิจกรรมการนิเทศภายใน 
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5. ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


