
๓๐๒ 
 

ชื่อโครงการ    พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพครูผู้สอน 
แผนงาน   พ้ืนฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กลุ่มบริหารงานวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางวิภาภรณ์  สำราญภูมิ, นางนภาลัย  ไชยบุตร และคณะ 
สนองยุทธศาสตร์ สพฐ.            ที่ ๑ ข้อ 1    
สนองมาตรฐานการศึกษา   มฐ. ๑, ๓ 
ระยะเวลาดำเนินการ   ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๗  คร ู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา  มุ่งเน้นให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากลที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูง  มีความพร้อมและเข้มแข็งในการเตรียม
บุคลากรใหม่และการพัฒนาบุคลากรประจำการอย่างต่อเนื่องให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล  การพัฒนา
คุณภาพครู  จึงเป็นกรอบแนวทางท่ีสำคัญประการหนึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.
2560 – 2579)  โดยมุ่งเน้นให้ครูเป็นผู้เอ้ืออำนวยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภาพมาตรฐาน  สามารถพัฒนาตนเองและแสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในการพัฒนาครูนั้นต้องมี
การดำเนินการอย่างเป็นระบบ  ต่อเนื่อง  มีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของการ
พัฒนา  โดยการที่จะพัฒนาครูให้มีคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น  สิ่งสำคัญคือครูต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักการ  แนวทางและทฤษฎีการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  ตลอดจนสามารถ
นำหลักการและทฤษฎีดังกล่าวไปเป็นพื้นฐานในการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการพัฒนานวัตกรรม
การเรียนรู้  เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ  เกิดคุณลักษณะตามท่ีประเทศชาติและ
สังคมโลกต้องการ    

ดังนั้นการพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพของครูผู้สอนจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสัย  เห็นความสำคัญการพัฒนาความรู้ความสามารถของครู  และคณะกรรมการบริหาร
โครงการห้องเรียนพิเศษฯ  จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น  
 
๒.  วัตถุประสงค์  

2.1 เพ่ือให้คณะกรรมการบริหารโครงการ และบุคลากรโครงการห้องเรียนพิเศษฯ เข้าร่วม
ประชุมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ (Knowledge management) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีมาตรฐานสากล  

2.2 เพ่ือให้ครมูีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาแบบ 
สะเต็มศึกษา และพัฒนาครูด้านการสื่อสารสองภาษา ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ทีสู่งขึ้น 
 
 
 
 



๓๐๓ 
 

๓.  เป้าหมาย 
 ๓.๑  เชิงปริมาณ 
  คณะกรรมการบริหารโครงการ และบุคลากรโครงการห้องเรียนพิเศษฯ เข้าร่วมประชุมสัมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ (Knowledge management) คิดเป็นร้อยละ ๘๕  
 ๓.๒  เชิงคุณภาพ 

๓.๒.๑ ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาแบบ      
สะเต็มศึกษา และพัฒนาครูด้านการสื่อสารสองภาษา ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่สูงขึ้น 

๓.๒.๒ ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขเต็มศักยภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม ภูมิปัญญา และสำนึกในความเป็นพลเมืองดี 
 
๔.  ขั้นตอนและวิธีดำเนินการ 

โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย กำหนดจัดกิจกรรมในระหว่าง ๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กรกฎาคม 
๒๕๖๒  สถานที ่ ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย และเกาะมันนอก จังหวัดระยอง  มีขั้นตอนและ
วิธีดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๔.๑  ประชุมแต่งตั้งคณะทำงาน 
  ๔.๒  ประชุมคณะทำงานวางแผนจัดทำโครงการ กำหนดเนื้อหา หลักสูตร ในรูปแบบการ
สัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดการความรู้ (Knowledge management) กำหนดวัน เวลา สถานที่ และ
งบประมาณ 

๔.๓  ขออนุมัติโครงการ 
๔.๔  ดำเนินงานตามโครงการ โดยจัดประชุมสัมมนา ประชุมสรุปผล 
 ระยะที่ 1 ณ โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 
 ระยะที่ 2 ณ เกาะมันนอก จังหวัดระยอง 

   ๔.๕  วัดประเมินผล สรุปและรายงานผล  
 
๕.  งบประมาณ  (งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๙8,64๐ บาท)   

โดยใช้เงินงบประมาณจากหมวดเงินรายจ่าย  ดังนี้ 
 ๕.๑  เงินอุดหนุนรายหัว                   -        บาท 
 ๕.๒  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายจดัการศึกษา        -  บาท 
 ๕.๓ เงินรายได้สถานศึกษา    ๙8,64๐ บาท 
   

 

 

 

 

 



๓๐๔ 
 

กิจกรรมรายละเอียดค่าใช้งบประมาณ   

ที ่ กิจกรรม 
ลักษณะการจ่าย ระยะเวลา

ดำเนินการ 
หมายเหตุ 

งบบคุลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน 
๑. 

 
ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ระยะท่ี 1 
(2-3 มิถุนายน 256๒) 
ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง 
เครื่องดื่ม 

- 
 
 

5,000 
 
 
 
 

- 
 
 

2-3 มิถุนายน 
256๒ 

 

   
   

๒. 
 
 
 
 

๓. 
 

๔. 
 

๕. 
 

๖. 

ค่าจัดประชุมสัมมนา ระยะที่ 2 
(7-9 กรกฎาคม 256๒) 
ค่าท่ีพัก อาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม 
และอาหารเย็น เหมาจ่าย 
(18 คน x 3,5๐๐ บาท ) 
ค่าเช่าเหมารถ    
(๒,๐๐๐ บาท x ๔ วัน x 1 คนั  ) 
ค่าวัสดุน้ำมัน 
(6,๐๐๐ บาท x ๒ คัน) 
ค่าเบี้ยเลี้ยง   
(๒๔๐ บาท x 18 คน x 2 วัน) 
ค่าจัดทำปา้ย 
ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 

- 
 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

63,000 
 
 
 
 

8,000 
 

12,000 
 

8,640 
 

1,000 
1,000 

- 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

7-9 กรกฎาคม 
256๒ 

 

 

รวมทั้งสิ้น - ๙8,64๐ - 
(รายละเอียดใช้จ่ายงบประมาณ ถัวจ่ายทุกรายการตามจ่ายจริง) 
 
๖.   การวัดผลและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ เครื่องมือวัดและประเมินผล วิธีการวัดประเมินผล 
ร้อยละ ๘๐ ของคณะกรรมการบริหารและครู
โครงการห้องเรียนพิเศษ มีความรู้ความสามารถใน
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แบบสอบถาม สอบถาม 

 
๗.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
   ๗.๑  ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการสืบเสาะหาความรู้และการแก้ปัญหาแบบสะเต็ม
ศึกษา และพัฒนาครูด้านการสื่อสารสองภาษา ส่งผลให้นักเรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น 
     ๗.๒  ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเรียนรู้อย่างมี
ความสุขเต็มศักยภาพ พร้อมด้วยคุณธรรม ภูมิปัญญา และสำนึกในความเป็นพลเมืองดี 
 

………………………………………………………………………………………………………. 



๓๐๕ 
 

 
 

(ลงชื่อ)....................................... ผู้เสนอโครงการ     (ลงชื่อ).......................................…..    ผู้เสนอโครงการ                           
       ( นางวภิาภรณ์  สำราญภูมิ )                                    ( นางเพ็ญศิริ  ภูมิสายดร ) 
  ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย                 ตำแหน่ง ครู โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย    
 
            (ลงชื่อ).................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 
                        ( นายจำลอง นามบุญลือ ) 
              ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย   .    

 
 
            (ลงชื่อ)...............................................ผู้อนุมัติโครงการ 

   ( นายสุชาติ แวงโสธรณ์ ) 
     ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 


