
แบบรายงานผลการด าเนินโครงการ 

๑.  ชื่อโครงการ พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ 
                   และเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.  ผู้รับผิดชอบโครงการ ว่าท่ี ร.ต.หญิงอรทัย บัวจันทร์ 
๓.  หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ (ฝ่าย) บรหิารงานบุคคล 
๔.  วัน เวลา สถานท่ีจัดโครงการ วันที่ ๒๐ – ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
๕.  วัตถุประสงค์โครงการ  

๑)  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษา 
ข้ันพื้นฐาน 
๒)  เพื่อส่งเสริมให้ครมูีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๓)  เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๔)  เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๕)  เพื่อส่งเสริมให้ครมูีการประเมินผลการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกับสภาพผูเ้รียนและอิงพัฒนาการ 
ของผู้เรียน 
๖) เพื่อส่งเสริมให้ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เต็ม 
ตามศักยภาพ 
๗)  เพื่อพัฒนาครูให้มกีารวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้ใน
การพัฒนาผูเ้รียน 

๖.  งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
     ๖.๑  แหล่งงบประมาณ  หมวดเงิน 

รายรับโครงการ จ านวน  ๕๓,๙๙๐ บาท 
รายจ่ายโครงการ จ านวน  บาท 

- ค่าลงทะเบียนรายหัวละ ๓,๕๐๐x๑๕                ๕๒,๐๐๐   บาท 
- ค่าวัสดุอุปกรณ์        ๑,๙๙๐  บาท 
 รวม  ๕๓,๙๙๐ บาท 

๗.  ผู้เข้าร่วมโครงการ  
 จ านวนเป้าหมาย            ๑๕ คน 
 จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ / กิจกรรม ทั้งหมด   ๑๕  คน   

แบ่งเป็น 
- ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา     ๑๒ คน 
- นักเรียน         - คน 
- บุคคลภายนอก        - คน 
- อื่นๆ ระบุ พนกังานราชการและลูกจ้างช่ัวคราว      ๓ คน 

 
 
 
 



๘.  ขั้นตอนและผลการด าเนินงานตามโครงการ 
 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 

ขั้นการวางแผน (Plan : P) 
๑.๑ ประชุมครูเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกบัโครงการ/กจิกรรม 
๑.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอเสนอขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ

 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
นายประดิษฐ ์

ว่าที่ร.ต.(ญ)อรทัย 

๒. ขั้นการด าเนินการ (Do : D) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี ้
๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
สาระรายช้ัน 
๒.๒ การศึกษาดูงาน 
๒.๓ การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน 
๒.๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ/การวิจัยในช้ันเรียน 
๒.๕ การสง่เสรมิการใช้เทคโนโลยีและสื่อทีเ่หมาะสมมาประยุกต์ 
ใช้ในการเรียนการสอน 

 
 

พฤษภาคม๒๕๖๑ 
- 

มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 

นายประดิษฐ ์
ว่าที่ร.ต.(ญ)อรทัย
และคณะคร ู

 

 ๒.๖ การผลิตและใช้สื่อ/นวัตกรรม 
๒.๗ การสอนแบบโครงงาน 
๒.๘ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๒.๙ การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด 
๒.๑๐ การสอนซ่อมเสริม 
๒.๑๑ การพฒันานวัตกรรม เพื่อพฒันาผู้เรียน  

 
พฤษภาคม๒๕๖๑ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๒ 

นายประดิษฐ ์
ว่าที่ร.ต.(ญ)อรทัย
และคณะคร ู

 

๓. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check : C) 
๓.๑ ประเมินผลจากโครงการ/กิจกรรม    
๓.๒ ประชุมคณะครเูพื่อประเมิน/สรปุผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตอ่ต้นสงักัดและสาธารณชน 

 
พฤษภาคม๒๕๖๑ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๒ 
เมษายน ๒๕๖๒ 

 
ผู้บริหาร 

และคณะครู ฯ 
 

 
 
๙.  ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

๙.๑ จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 เพศชาย  จ านวน…๒….คน  เพศหญิง  จ านวน…๑๓….คน 

ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ..๑๖… คน   คิดเป็นร้อยละ …๑๐๐... ของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

 

 



๙.๒ ผลการประเมินโครงการ / กิจกรรม 

ล าดับ หัวข้อการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปาน
กลาง 

๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑ สถานที่ในการศึกษาดูงานมี
ความเหมาะสม 

๑๓ ๓ - - - 

๒ ที่พักมีความเหมาะสม ๔ ๑๐ ๒ - - 
๓ อาหารมีความเหมาะสม ๘ ๔ ๔ - - 
๔ วันและเวลาในการศึกษาดูงานมี

ความเหมาะสม 
๑๖     - - - - 

๕ ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาดู
งาน 

๘ ๘ - - - 

๖ โดยภาพรวมของการจัดกจิกรรม
มีความเหมาะสม 

- ๑๖ - - - 

๗ ต้องการให้จัดโครงการแบบนี้
อย่างต่อเนื่อง 

๑๖ - - - - 

 
- จ านวนผู้ตอบมากท่ีสุด  คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๐๓ ของผู้ท าแบบประเมินทัง้หมด 
- จ านวนผู้ตอบมาก  คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๐ ของผู้ท าแบบประเมินทัง้หมด 
- จ านวนผู้ตอบปานกลาง คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๕  ของผูท้ าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อย  คิดเป็นร้อยละ ……-…… ของผูท้ าแบบประเมินทั้งหมด 
- จ านวนผู้ตอบน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ ……-…… ของผูท้ าแบบประเมินทั้งหมด 

๑๐.  สรุปข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบประเมิน 
 ๑๐.๑ ต้องการให้มกีารจัดโครงการแบบนี้อกี คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้ท าแบบประเมิน
ทั้งหมด 
 ๑๐.๒ ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  ……………………………………………………………………………… 
๑๑.  จุดแข็งของโครงการ 
 บุคลากรมีความพึงพอใจและได้สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างองค์กรและการปฏิบัติหน้าที่ 
๑๒.  จุดอ่อน /ปัญหา อุปสรรค ของโครงการ 
 บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ครบทุกคนเนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพ 
๑๓.  งานท่ีต้องด าเนินการต่อหลังจากการด าเนินโครงการ 
 แก้ไขจุดอ่อนของโครงการหาแนวทางที่สามารถเอื้อใหบุ้คลากรสามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้  
ร้อยละ ๑๐๐ 

ลงช่ือ ว่าที่ ร.ต.หญิง        ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(อรทัย  บัวจันทร)์ 
ต าแหน่ง คร ู



 
ชื่อโครงการ  พัฒนาครูใหม้ีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและ 
                               เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
สนองกลยุทธ์  สพฐ.  ท่ี  ๒ การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สนองมาตรฐาน  มาตรฐานที่ ๒ ตัวบ่งช้ีที่ ๒.๒ 
ลักษณะกิจกรรมตาม OUCP      กิจกรรมรอง     
แผนงาน   การบริหารงานบุคลากร 
ผู้รับผิดชอบ    ว่าที่ร.ต.หญิงอรทัย  บัวจันทร ์
ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนือ่ง 
ระยะเวลาด าเนินงาน  ปีการศึกษา  ๒๕๖๑  ( พฤษภาคม  ๒๕๖๑ – มีนาคม  ๒๕๖๒ ) 

-------------------------------------------------------------------------------- 
๑.  หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ได้ก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษา 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ จ านวน  ๖  กลยุทธ์  โดยกลยุทธ์ที่ ๔ ก าหนดให้ “พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทั้งระบบ” จากกลยุทธ์ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังกล่าว  พัฒนาครูให้มี
ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ถือเป็นเรื่องส าคัญ
และเร่งด่วนที่จะด้องด าเนินการ เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 

ปัจจุบันครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านแซรไปร   ยังใช้วิธีการถ่ายทอดความรู้ยังยึด
รูปแบบที่ตนเองถนัดโดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ กิจกรรมไม่หลากหลาย ผู้เรียนไม่สามารถเลือกกิจกรรม
ตนเองชอบและถนัดได้ 

  

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑  ผลผลิต  (Outcomes) 

๒.๑.๑  เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจดัการศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

๒.๑.๒  เพื่อส่งเสรมิให้ครมูีการวิเคราะห์ศักยภาพผูเ้รียนเป็นรายบุคคล 
๒.๑.๓  เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒.๑.๔  เพื่อพัฒนาครูให้มีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๒.๑.๕  เพื่อส่งเสรมิให้ครมูีการประเมินผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัสภาพผู้เรียนและอิงพฒันาการ

ของผู้เรียน 
๒.๑.๖  เพื่อส่งเสรมิให้ครมูีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้

เต็มตามศักยภาพ 
๒.๑.๗  เพื่อพัฒนาครูให้มกีารวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้

ในการพัฒนาผู้เรียน 
     ๒.๒  ผลลัพธ์ (Outcomes)  

๒.๒.๑  ครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.๒.๒  ครูมีการวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
๒.๒.๓  ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนทีเ่น้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 



๒.๒.๔  ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพฒันาการเรียนรู้ของตนเองและผูเ้รียน 
๒.๒.๕  ครูมีการประเมินผลการเรียนรู้ทีส่อดคล้องกบัสภาพผู้เรียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน 
๒.๒.๖  ครูมีการน าผลการประเมินมาปรบัเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียนให้เตม็ตาม

ศักยภาพ 
๒.๒.๗  ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน เพือ่พัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ในการพฒันา

ผู้เรียน 
๓. เป้าหมาย 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้อยละ ๘๕  ได้รับการพัฒนาให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน อย่างมปีระสิทธิภาพและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๔. กิจกรรมและขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่ี กิจกรรม 
ระยะเวลา 
ด าเนินงาน 

ผู้รับผิดชอบ 

๑. 
 
 
 

ขั้นการวางแผน (Plan : P) 
๑.๑ ประชุมครูเพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกบัโครงการ/กจิกรรม 
๑.๒ จัดท าโครงการ/กิจกรรมเพื่อขอเสนอขอความเห็นชอบและ
อนุมัต ิ

 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 
พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

 
นายประดิษฐ ์

ว่าที่ร.ต.(ญ)อรทัย 

๒. ขั้นการด าเนินการ (Do : D) 
ด าเนินการจัดกิจกรรม ดังนี ้
๒.๑ อบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าหลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร
สาระรายช้ัน 
๒.๒ การศึกษาดูงาน 
๒.๓ การวิเคราะห์สภาพผู้เรียน 
๒.๔ อบรมเชิงปฏิบัติการ/การวิจัยในช้ันเรียน 
๒.๕ การสง่เสรมิการใช้เทคโนโลยีและสื่อทีเ่หมาะสมมาประยุกต์ 
ใช้ในการเรียนการสอน 

 
 

พฤษภาคม๒๕๖๑ 
- 

มีนาคม ๒๕๖๒ 

 
 

นายประดิษฐ ์
ว่าที่ร.ต.(ญ)อรทัย
และคณะคร ู

 

 ๒.๖ การผลิตและใช้สื่อ/นวัตกรรม 
๒.๗ การสอนแบบโครงงาน 
๒.๘ การวัดและประเมินผลตามสภาพจริง 
๒.๙ การจัดกจิกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการคิด 
๒.๑๐ การสอนซ่อมเสริม 
๒.๑๑ การพฒันานวัตกรรม เพื่อพฒันาผู้เรียน  

 นายประดิษฐ ์
ว่าที่ร.ต.(ญ)อรทัย
และคณะคร ู

 

๓. ขั้นการติดตามประเมินผล (Check : C) 
๓.๑ ประเมินผลจากโครงการ/กิจกรรม    
๓.๒ ประชุมคณะครเูพื่อประเมิน/สรปุผลการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าป ี
๓.๓ รายงานผลการด าเนินงานตอ่ต้นสงักัดและสาธารณชน 

 
พฤษภาคม๒๕๖๑ 

- 
มีนาคม ๒๕๖๒
เมษายน ๒๕๖๒ 

 
ผู้บริหาร 

และคณะครู ฯ 
 

 
 



 
๕. งบประมาณท่ีใช้ 
 ๕.๑ เงินงบประมาณ   ๕๓,๙๙๐  บาท      
   รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๕๓,๙๙๐  บาท 
๖. การประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด 
วิธีการวัด 

และประเมินผล 
เครื่องมือท่ีใช้ 

ผลผลิต  (Outputs) 
๑.ร้อยละของครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัด
การศึกษาและหลกัสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๒.ร้อยละของครูมกีารวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเปน็รายบุคคล 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 

๓.ร้อยละของครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
๔.ร้อยละของครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการ
พัฒนาการเรียนรู้ของตนเองและผู้เรียน 
๕.ร้อยละของครูมีการประเมินผลการเรียนรูท้ี่สอดคล้อง
กับสภาพผู้เรียนและอิงพฒันาการของผู้เรียน 
๖.ร้อยละของครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รยีนให้เตม็ตามศักยภาพ 
๗.ร้อยละของครูมีการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพฒันาสื่อและ
การเรียนรู้ของผูเ้รียนและน าผลไปใช้ในการพฒันาผูเ้รียน 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

๘๕ 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

ประเมิน 
 

แบบประเมิน 
 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

ผลลัพธ์ (Outcomes) 
๑.ครูมีความรู้ ความเข้าใจเป้าหมายการจัดการศึกษาและ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
๒.ครูมกีารวิเคราะห์ศักยภาพผู้เรียนเป็นรายบุคคล คิดเปน็ 
๓.ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ   
๔.ครูมีความสามารถใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรู้
ของตนเองและผู้เรียน   
๕.ครูมีการประเมินผลการเรียนรูท้ี่สอดคล้องกับสภาพ
ผู้เรียนและอิงพฒันาการของผูเ้รียน   
๖.ครูมีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ   
๗.ครูมีการวิจัยในช้ันเรียน เพื่อพฒันาสื่อและการเรียนรู้
ของผู้เรียนและน าผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   

 
๘๕ 

 
๘๕ 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

 
๘๕ 

 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 
ประเมิน 

 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 
แบบประเมิน 

 



๗.  ผลกระทบต่อชุมชนและสังคม 
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแซรไปร  ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ชุมชนมีความ

พึงพอใจในการที่เป็นบุคลกรที่มีคุณค่า และปลูกฝังสิ่งที่ดีแก่นักเรียนและ มีจรรยาบรรณครู เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป 

 
 
 

         ผูเ้สนอโครงการ                      ผู้เห็นชอบโครงการ     ผู้อนุมัติโครงการ  
อรทัย  บัวจันทร ์  ประดิษฐ์   พันพิพัฒน ์     ประเสริฐ  ค าสี 

 (ว่าที่ ร.ต.(ญ)อรทัย  บัวจันทร)์         (  นายประดิษฐ์   พันพิพัฒน)์           (นายประเสริฐ  ค าสี)                                
ครู โรงเรียนบ้านแซรไปร                    ผู้อ านวยการโรงเรยีน          ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 “พัฒนาครูให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพและเนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ” 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑ 


