
นโยบายการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

บริหารงานบุคลากร 

โรงเรียนพระตาํหนักสวนกุหลาบ



 
 

๑ 

โครงการ                          พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลักษณะโครงการ               ◻  โครงการใหม่   🗹 โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.        ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.กทม  ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ           นางมยุรี   แสงรัตนทองคำ 
ผู้ประสานงานโครงการ         คณะกรรมการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
ระยะเวลาการดำเนินงาน      ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖4 – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖5 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ครูและบุคลากรทางการศึกษานับได้ว่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายการทำงาน โดยเฉพาะ
ในบทบาทการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่ต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจอย่างเต็มกำลัง โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
ตระหนักถึงคุณค่าของครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงมุ่งส่งเสริมความรู้ความสามารถรวมทั้งกำลังใจในการ
ปฏิบัติงานด้วยการพัฒนามาตรฐานของบุคลากรส่งเสริมให้เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงสู่ห้องเรียนคุณภาพ สร้าง
เสริมองค์ความรู้ ทักษะระบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเต็มตามศักยภาพโดยยึดหลักคุณธรรมนำ
ความรู้ เสริมสร้างความตระหนักตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือปฏิรูป
การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้นักเรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ในทุกๆด้านรวมทั้งการจัด
กิจกรรมที่ทำให้เกิดขวัญและกำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาอันจะส่งผลให้โรงเรียนพระตำหนัก
สวนกุหลาบเป็นองค์กรที่มีครู และบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
  
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้ครูได้พัฒนาตนเองเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง ปฏิรูปการเรียนรู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการนำ
พัฒนางานที่รับผิดชอบ 
 ๒.๒ เพ่ือให้ครูมีพฤติกรรมเชิงบวกจัดระบบการมีส่วนร่วมกันในการพัฒนางาน พัฒนาทีมงานเป็นไปตาม
แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ มีการนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือในการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนอย่าง
เหมาะสม 
 ๒.๓ เพ่ือเสริมขวัญกำลังใจในการได้รับสวัสดิการด้านต่างๆ 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  

๓.๑ เชิงปริมาณ 
  ๓.๑.๑ ครูทุกระดับชั้นเข้าร่วมอบรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการกับหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงาน
ภายนอก  
  ๓.๑.๒ บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนางานที่รับผิดชอบ 
 
 



 
 

๒ 

          ๓.๒ เชิงคุณภาพ 
   ๓.๒.๑  ครูทุกคนพัฒนาตนเองด้วยการเข้ารับการอบรม สัมมนา ประชุม และสามารถนำความรู้
ที่ได้รับมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
   ๓.๒.๒ ครูทุกคนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และวิธีการ
วัดผลประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓.๒.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
 
 ๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 

๔.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา 
๔.๒ ร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน 

 
๕. ปฏิทินการดำเนินงาน 

                 ระยะเวลา 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา ๒๕๖4 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. ๒๕๖5 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย
. 

๑. ประชุมวางแผนงานเสนอโครงการ 
๒. อบรม ประชุม สัมมนาเชิง
ปฏิบัติการกับหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานภายนอก และตามที่โรงเรียน
จัด 
๓. พัฒนางานตามแผนงานของ
โรงเรียน 
๔. จัดสรรสวัสดิการเพื่อเสริมขวัญและ
กำลังใจ 
๕. ประเมินสรุปและรายงาน   

   
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   
 
 

 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๓ 

๖.   งบประมาณ จำนวน ๗๐,๐๐๐  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
       รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายตามที่จ่ายจริง  
 งบเงินอุดหนุน ๑๐,๐๐๐ บาท 
 งบรายได้สถานศึกษา ๖๐,๐๐๐ บาท 

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
๑ 
๒ 
๓ 

กิจกรรม พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร 
กิจกรรม เสริมขวัญและกำลังใจ 
อุปกรณ์สำนักงานฝ่ายบุคลากร 

- 
- 
- 

๑๐,๐๐๐ 
 ๕๐,๐๐๐ 

- 

- 
- 

๑๐,๐๐๐ 

๑๐,๐๐๐ 
 ๖๐,๐๐๐ 
๗๐,๐๐๐ 

 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ 
 

๒ 
 

๓ 
 
 

ร้อยละ ๑๐๐ ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการ
พัฒนาสมรรถนะให้มีความรู้ในทักษะการปฏิบัติงาน 
ครูและบุคลากรที่ขวัญกำลังใจและมุ่งมั่นในการพัฒนา
ตนเอง  
บุคลากรทุกคนได้รับการจัดสรรสวัสดิการต่าง ๆ อย่าง
เป็นระบบ 
 

๑. ผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 
๒. งานที่รับผิดชอบ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
๓. จัดมอบสิ่งของเยี่ยม
บุคลากรที่เจ็บป่วย 
๔. ต้อนรับครูใหม่และ
อำลาครูเกษียณ 

- รายงานการ
ปฏิบัติงาน 
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมิน
โครงการ 
  
 

 

๘.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ครูมีพฤติกรรมเชิงบวกมีส่วนร่วมกันในการพัฒนางาน พัฒนาทีมงานเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ เป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอน 
 ๘.๒ บุคลากรทางการศึกษามีประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมกระบวนการ
ทำงานส่งผลให้เกิดผลงานที่ประสบความสำเร็จ 
 ๘.๓ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเป็นแบบอย่างในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
        
 
 
 
 
 
 



 
 

๔ 

โครงการ                          แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ลักษณะโครงการ                โครงการใหม่           โครงการต่อเนื่อง 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.       ที่ ๓ การคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
สนองยุทธศาสตร์ สพป.กทม ที่ ๓ การคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ          นางสาวอภิรดี ทองเพ็ง 
ผู้ประสานงานโครงการ        คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ 
ระยะเวลาการดำเนินงาน     17 พฤษภาคม 2564 - 15 พฤษภาคม 2565 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายส่งเสริมให้ครู และ
ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยใช้กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” เพ่ือให้ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว ซึ่ง
กระบวนการ PLC เป็นกระบวนการสร้างการเปลี่ยนแปลงโดยเรียนรู้จากการปฏิบัติงานของกลุ่มบุคคลที่มารวมตัว
กันเพ่ือทำงานร่วมกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และเพ่ือเป็น
การลดภาระให้กับครูและประหยัดเวลาในการอบรมPLC กระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้ครูสามารถนำชั่วโมง
การอบรม PLC ไปรวมกับจำนวนชั่วโมงการสอนหนังสือที่จะใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์
ใหม่ที่จะประกาศใช้ต่อไป สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC : 
Professional Learning Community) สู่สถานศึกษา ทั้งระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา เป้าหมายเพื่อให้ครูที่เข้าร่วมโครงการนำกระบวนการตามกรอบ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างแท้จริง  

โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดย
ใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)  ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 
โดยจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนในกลุ่มสาระเดียว ระดับชั้นหรือช่วงชั้นเดียวกัน เพ่ือร่วมกันหา
แนวทางในการแก้ปัญหาที่พบเจอร่วมกัน เช่น ปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้เรียน และแนวทางการจัดการเรียน
การสอนรูปแบบใหม่ๆ เพ่ือหาแนวทางการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข  จึงได้จัดทำโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครูพระตำหนักสวนกุหลาบ เพ่ือยกระดับการเรียนรู้และส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนโรงเรียนพระ
ตำหนักสวนกุหลาบ ประจำปีการศึกษา  2564 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕ 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือเปิดโอกาสให้คณะครูโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการเรียนการสอน และแนวทางการแก้ปัญหาในชั้นเรียน 
 ๒.๒ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทาง
วิชาการ  

๒.๓ เพ่ือพัฒนางานเพ่ือให้ครูร่วมกันออกแบบเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ
ผู้เรียนและนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ 

 
๒.๔ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ๒.๕ เพ่ือให้ครูสามารถสร้างนวัตกรรมที่ได้จากการเข้าร่วมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 
๓. กลุ่มเป้าหมาย  

๓.๑ เชิงปริมาณ 
3.1.1 ครูทุกคนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้เข้าร่วมโครงการ 

  3.1.2 นักเรียนชั้นอนุบาล ๑ - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน 
           ๓.๒ เชิงคุณภาพ  
  3.2.1 ครูที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีวิธีการและ
นวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  ๓.๒.๒ ครูได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  3.๒.๓ ครูมีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของตนเอง 
  3.๒.๔ นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

3.๒.๕ นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนของครู 
 
๔. ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
 4.1 ครูร้อยละ ๘๕ ใช้นวัตกรรมที่ได้จากการทำ PLC ในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 4.2 นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖ 

๕. ปฏิทินการดำเนินงาน 
             ระยะเวลา 
 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2564 
พ.ศ. ๒๕๖4 พ.ศ. 2565 

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. ม.ค. ก.พ มี.ค. เม.ย. 

๑. ประชุมคณะครู 
๒.แต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC 
๓. วางแผนการจัด
กิจกรรม 
๔. ดำเนินงานตาม
โครงการฯ 
    - กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู
ในระดับสายชั้น
เดียวกัน 
    - กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครู
ในกลุ่มสาระการ
เรียนรู้เดียวกัน 
    - กิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
Show & Share 
อย่างครูมืออาชีพ 
๕. ติดตามผลและ
ประเมินผลโครงการ 
๖. สรุปรายงานผล
การดำเนินงานตาม
โครงการ 
๗. นำผลการประเมิน
มาปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนา 

  

 

 

 

   
 
 

 

  
  

 
 
 

 

  
 

 

 

 



 
 

๗ 

๖.   งบประมาณ จำนวน ๓0,000 บาท (สามหม่ืนบาทถ้วน)  
       รายละเอียดประมาณการ ขอถัวจ่ายตามที่จ่ายจริง  

ที ่ รายการ/กิจกรรม 
ค่าใช้จ่าย 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ รวม 
1 
 

2 
3 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานและนำเสนอนวัตกรรม 
- ค่าอาหารกลางวัน/ของว่าง 
มอบรางวัลครูผู้นำเสนอนวัตกรรม 
จัดทำเอกสารบันทึกขณะทำ PLC 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

๑๕,000 
 

๕,000 
๑๐,000 

๑๕,000 
 

๕,000 
๑๐,000 

 
๗. การวัดและประเมินผล 
 

ที ่ ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
๑ 
 
 

 
2 
 
3  

ครูร้อยละ ๘๕ ร่วมกันออกแบบเครื่องมือวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสภาพ
ผู้เรียนและนำผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพ 
นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี
ขึ้น 
นักเรียนร้อยละ ๗๐ มีทัศนคติที่ดีต่อ 
การจัดการเรียนการสอนของครู 

1. ครูนำนวัตกรรมจาก
กระบวนการ PLC มาพัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
2. นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 

1. รายงานผลการ
จัดกิจกรรม 
2. โครงการ/
กิจกรรมการเรียนรู้ที่
ครูร่วมกันสร้างขึ้น 
3. แบบทดสอบ 
4. แบบสอบถาม 

 

๘.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๘.๑ ผู้บริหารและครูมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการดำเนินการขับเคลื่อนกระบวนการ 
PLC (Professional Learning Community) “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” ในสถานศึกษาอย่างเต็มรูปแบบ 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนด 
 ๘.๒ ผู้เรียนมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 
 
 

 

 

 



 
 

๘ 

1.ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
2.แผนงาน   การบริหารงานบุคลากร  
3.สนอง/สอดคล้อง  

กลยุทธ์ที่ ๒  พัฒนาครูให้เป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
4.ผู้รับผิดชอบ  
5.หลักการและเหตุผล  
 การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามพ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ นั้น เน้นการจัดการเรยีน
การสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริมแนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนทั้งแหล่งเรียนรู้
ภายใน และภายนอกห้องเรียน และนำเอาเทคโนโลยีมาผสมผสานให้เกิดการเรียนรู้มากที่สุด 
 จากการสำรวจพบว่า ครูบางท่านยังขาดทักษะการใช้สื่อเทคโนโลยีทางด้านการศึกษา เทคนิควิธีการ
จัดการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าว โรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ ความสามารถของ
บุคลากรในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเปิดโลกทัศน์
แบบต่างๆ นำมาถ่ายทอดสู่ผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
6.วัตถุประสงค ์
 ๖.๑ เพ่ือให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

๖.๒ เพ่ือให้ครูมีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
๖.๓ เพ่ือให้ครูมีความพึงพอใจที่ดีในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 

 
7.กิจกรรม 

กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 
 1 ประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรม พ.ค. 65 นางภัทรวดี ฟองคำ 

ขั้นดำเนินการ (D) 
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาครูสู่ 
ผู้อำนวยการเรียนรู้ 
3. กิจกรรมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ 
4. กิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ( PLC ) 
5.กิจกรรมบัดดี้เพ่ือนครู 
 
6.กิจกรรมนิเทศการสอน 
7.กิจกรรมส่งเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ 

 
มิ.ย. 65 ,พ.ย. 65 
 
ต.ค. 65 
มิ.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ 
มิ.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ 
 
ก.ย. ๖๕ - ก.พ. ๖๖ 
ก.พ. ๖๖ 

 
นางสาวฐนิตา เส้งเนตร 
 
นางภัทรวดี ฟองคำ 
นางขนิษฐา สีคาม 
นางสาวชนาธิปต์  
  สุขไกรไทย 



 
 

๙ 

กิจกรรม วันเดือนปี ผู้รับผิดชอบ 

นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ีย
นางสาวคุณัญญา  
  สร้อยนาค 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 
8.ประเมินผลโครงการ 

 
1-15 มี.ค. 66 

 
นางสาวปาริชาติ   
   นิ่มทัศนศิริ 

 ขั้นสรุปโครงการ (A) 
9.จัดทำเอกสารสรุปโครงการ  

  
 16 - 31 มี.ค. 66 

  
นางขนิษฐา สีคาม 

 
8. เป้าหมาย  
       ๘.๑ เชิงปริมาณ 
  - ครูร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
       ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
  - ครูมีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
  - ครูมีความพึงพอใจที่ดีในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก 
 
9.ตัวช้ีวัด  
 ๙.๑ ร้อยละของครูมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 ๙.๒ ระดับทักษะของครูในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ 
 ๙.๓ ระดับความพึงพอใจของครูในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้  
 
10.การวัดและประเมิน ตัวชี้วัด (สอดคล้องกับตัวชี้วัด) 

วิธีการ เครื่องมือ 

 1. การทดสอบ แบบทดสอบ 

 2. การสังเกต แบบสังเกต 

 3. การประเมิน แบบประเมิน  

 
11. งบประมาณ (แนบงบประมาณ) 
จำนวน 200,000 บาท ( สองแสนบาทถ้วน ) 



 
 

๑๐ 

12.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 ๑๒.๑ ครูและนักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ร่วมกัน 
 ๑๒.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น 
 ๑๒.๓ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจในกระบวนการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียน 

๑๒.๔ ชุมชนมีความเชื่อม่ันศรัทธาในโรงเรียน  
 
๑๓. คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นางมยุรี แสงรัตนทองคำ  ครู คศ.๓ 
      ๑๓.๒ นางภัทรวดี ฟองคำ   ครู คศ.๓ 
 ๑๓.๓ นางสาวยุพิน แซ่เฮ๊ีย  ครู คศ.๒ 
 ๑๓.๔ นางขนิษฐา สีคาม   ครู คศ.๒ 

๑๓.๕ นางสาวปาริชาติ นิ่มทัศนศิริ  ครู คศ.๑ 
๑๓.๖ นางสาวฐนิตา เส้งเนตร  ครู คศ.๑ 
๑๓.๗ นางสาวคุณัญญา สร้อยนาค  ครู คศ.๑ 
๑๓.๘ นางสาวชนาธิปต์ สุขไกรไทย ครู คศ.๑ 
๑๓.๙ คณะครูทุกท่าน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑ 

๑. ชื่อโครงการ     PSK SHARE 
๒. แผนงาน    บริหารงานวิชาการ / บริหารงานทั่วไป 
๓. สนอง/สอดคล้อง 
 กลยุทธ์โรงเรียนที่  ๔. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
๔. ผู้รับผิดชอบ    นางสาวกัลยรัตน์  แย้มเทศ 
๕. หลักการและเหตุผล 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาการศึกษา เป็นผู ้ที ่ให้การส่งเสริม
สนับสนุนและจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษาครู
และบุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องหมั่นฝึกและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีการแสวงหาความรู้และเทคนิควิธีการ
ใหม ่ๆ อีกท้ังต้องเพ่ิมพูนประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือให้รู้เท่าทันกับกระแสโลกาภิ
วัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

จากข้อความที่กล่าวมาข้างต้น ครูจำเป็นต้องมีองค์ความรู้ที่เท่าทันโลกอยู่เสมอ การพัฒนาตนเองอยู่เป็น
ประจำ จะเป็นคุณลักษณะที่ดีอย่างยิ่ง อีกทั้งส่งเสริมให้ครูในโรงเรียนที่มีองค์ความรู้ได้แบ่งปันประสบการณ์ ก็จะ
เป็นการส่งเสริมศักยภาพที่ดีอย่างยิ่ง สร้างความภาคภูมิใจที่ดีต่อตนเองและวิชาชีพ 

PSK SHARE จะเป็นพ้ืนที่สำคัญของการแบ่งปันองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ ที่สร้างขึ้น ลดช่องว่างระหว่าง
วัยด้วยการให้องค์ความรู้เป็นฐาน สร้างพลังในการพัฒนางานและลงไปสู่ผู้เรียนต่อไป 
 
๖. วัตถุประสงค์ 

๖.๑ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรให้มีองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม 
๖.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 
 

๗. กิจกรรม 
กิจกรรม เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 

ขั้นวางแผน (P) 

1. ประชุมวางแผนการดำเนินงาน 

ขั้นดำเนินการ (D) 

2. อบรมและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรม 

 

พ.ค. - มิ.ย. 

 

มิ.ย. - ก.พ. 

 

 

นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ 

 

นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ 

 



 
 

๑๒ 

กิจกรรม เดือน / ปี ผู้รับผิดชอบ 

       - ครั้งที่ 1 

       - ครั้งที่ 2 

3. ศึกษาดูงาน 

ขั้นประเมินผลโครงการ (C) 

4. นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการสร้าง
และใช้สื่อเทคโนโลยี 

 

ขั้นสรุปโครงการ (A) 

5. สรุปผลการดำเนินโครงการ 

 

 

ต.ค. - ธ.ค. 

 

ม.ค. - ก.พ. 

 

 

มี.ค. - เม.ย. 

 

 

นางสาวปิยวรรณ คำเส็ง 

 

นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์ 

 

 

นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม 

 
๘. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

- ครูและบุคลากรทุกคนมีองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม 
- ครูและบุคลากรทุกคนสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 

 
๙. ตัวช้ีวัด 

๙.๑ จำนวนครูและบุคลากรทุกคนมีองค์ความรู้และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม 
๙.๒  จำนวนครูและบุคลากรทุกคนสร้างและใช้สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 

 
๑๐. การวัดและประเมินตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด วิธีการ เครื่องมือ 

1. จำนวนครูและบุคลากรทุกคนมีองค์ความรู้
และเทคนิคใหม่ ๆ สู่ความเป็นเลิศทาง
นวัตกรรม 

ประเมิน แบบประเมิน 



 
 

๑๓ 

2. จำนวนครูและบุคลากรทุกคนสร้างและใช้
สื่อเทคโนโลยีนวัตกรรม 

ตรวจสอบ แบบสำรวจการสร้างและใช้
นวัตกรรม 

 
๑๑. งบประมาณ 
 จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
 
๑๒. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๒.๑ ครูและบุคลากรมีองค์ความรู้และเทคนิควิธีการใหม่ ๆ 
 ๑๒.๒ ครูและบุคลากรนำสื่อนวัตกรรมไปใช้พัฒนาผู้เรียน 
 ๑๒.๓ ลดช่องว่างระหว่างวัยภายในองค์กร 
 ๑๒.๔ สามารถส่งผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในระดับชาติ 
 
๑๓. คณะทำงาน 
 ๑๓.๑ นางสาวกัลยรัตน์ แย้มเทศ  ครูผู้ช่วย 
 ๑๓.๒ นายพัชร์ธีรเชษฐ์ สุวรรณ  ครูผู้ช่วย 

๑๓.๓ นางสาวปิยวรรณ คำเสง็  ครูผู้ช่วย 
๑๓.๔ นางสาวสินีนารถ ขันธลักษณ์ ครูผู้ช่วย 
๑๓.๕ นางสาววันวิสาข์ กาเส็ม  ครูผู้ช่วย 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 




