
รายงานผลโครงการพฒันาครูรูปแบบครบวงจร  

งบประมาณประจําปี 2561 

ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สงักดัสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภเูก็ต 

 



คาํนํา 
  สํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยรัฐมนตรีวา่การกระทรวงศกึษาธิการ                     

(นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศลิป์) ให้ข้าราชการครูเลือกหลกัสตูรพฒันาตนเองโดยมีเปา้หมาย         

การยกระดบัคณุภาพการศกึษาให้ดีขึน้ และพฒันาครูให้มีศกัยภาพการจดัการเรียนรู้เพ่ือพฒันานกัเรียนได้

อยา่งมีประสิทธิภาพ จงึได้กําหนดแนวทางการพฒันาครูโดยใช้หลกัการตอบสนองตอ่ความต้องการของ

ข้าราชการครูในแตล่ะโรงเรียนอยา่งแท้จริง โดยให้อํานาจการตดัสินใจในการเลือกหลกัสตูรการพฒันาตนเอง

ให้กบัข้าราชการครูแตล่ะคนเลือกอบรมในหลกัสตูรท่ีสถาบนัครุุพฒันารับรอง โดยเลือกหลกัสตูรในระบบ

ลงทะเบียนและติดตามประเมินผลครูผู้ เข้ารับการพฒันา 

  ดงันัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาภเูก็ต จงึได้สง่ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา ตําแหนง่ครู 

เข้าร่วมพฒันาหลกัสตูรตา่ง ๆ ตามความสนใจ และตามแผนพฒันาตนเอง โดยหวงัว่า ข้าราชการครูและ

บคุลากรทางการศกึษาผู้ เข้าร่วมอบรม จะได้นําความรู้ท่ีได้รับมาใช้ในการพฒันาศกัยภาพผู้ เรียนได้อย่าง

สมบรูณ์ 

 

กลุม่พฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา สพป.ภเูก็ต 

 

 

 

 
 

 



โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 

 

1.ท่ีมาของโครงการ 

  กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายในการปฏิรูประบบการพัฒนาครู เพ่ือตอบสนองตอการพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป                  

(พ.ศ.2560 – 2579) เปนประเทศพัฒนาแลว โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายแพทยธีระเกียรติ 

เจริญเศรษฐศิลป) มีนโยบายการพัฒนาครูเพ่ือเชื่อมโยงกับวิทยฐานะ โดยการปรับปรุงหลักเกณฑการประเมิน           

เพ่ือขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ โดยใหความสําคัญกับ “ระยะเวลา” ในการทํางานสั่งสมความชํานาญในระยะเวลา

หนึ่งเชื่อมโยงกับการอบรมพัฒนาตนเอง โดยการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาตนเองใหขาราชการครูคนละ 

10,000 บาท/คน/ป เพ่ือเปนคาใชจายในการพัฒนาตนเอง โดยเปนคาลงทะเบียนหลักสูตร คาพาหนะเดินทาง 

คาท่ีพักและคาเบี้ยเลี้ยงในการอบรมพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีสถาบันคุรุพัฒนารับรองและสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคัดเลือกหลักสูตรดังกลาว เปนหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

  จากนโยบายดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจึงไดดําเนินการโครงการ

พัฒนาครูรูปแบบครบวงจรของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และใหขาราชการครูเลือกพัฒนา

ตนเองในหลักสูตรท่ีสอดคลองตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษาและ

ผูเรียน เพ่ือใหหนวยงานสวนกลางสามารถบริหารจัดการจัดสรรงบประมาณไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เพ่ือเปนคาใชจายใหกับครูท่ีแจงความประสงคเขารับการอบรมในหลักสูตรตาง ๆ และสามารถทราบ

ความตองการในการพัฒนาตนเองของครูในภาพรวมได 

 2.วัตถุประสงค 

  2.1 เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาตนเองไดตรงตามศักยภาพ สามารถนําความรูจากการอบรมไปใช

ประโยชนไดจริงในการประกอบอาชีพครู 

  2.2 เพ่ือใหการพัฒนาครูเปนระบบ มีคุณภาพ มีหลักสูตรท่ีเปนมาตรฐานผานการรับรองจาก

สถาบันคุรุพัฒนา 

  2.3 เพ่ือใหครูไดพัฒนาตนเองอยางสมํ่าเสมอ และสามารถนําไปใชในการเลื่อนวิทยฐานะไดทุก

ระดับ 

 3. เปาหมาย 

  ขาราชการครูในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต 



 4.ระยะเวลาดําเนินการ 

  เดือนเมษายน 2561 – กันยายน 2561 

 5. งบประมาณสําหรับใชในโครงการฯ 

  จํานวน 5,828,032 บาท 

 6. ผลการดําเนินงาน 

  1.ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จํานวน 832 คน จากสถานศึกษาตาง ๆ ใน

สังกัด ไดเขารับการพัฒนาตนเองในหลักสูตรท่ีตนเองสนใจ และตามแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล  โดยมีจํานวน      

ผูเขารับการพัฒนา จําแนกเปนสถานศึกษาตาง ๆ ดังนี้ 

1. โรงเรียนอนุบาลภูเก็ต   จํานวน 94  คน 

2. โรงเรียนแหลมพันวา   จํานวน    6  คน 

3. โรงเรียนบานอาวน้ําบอ  จํานวน 19  คน 

4. โรงเรียนวัดเทพนิมิตร   จํานวน  30 คน 

5. โรงเรียนวิชิตสงคราม   จํานวน  36 คน 

6. โรงเรียนบานเกาะนาคา  จํานวน    1      คน 

7. โรงเรียนเกาะมะพราว   จํานวน    1 คน 

8. โรงเรียนเกาะสิเหร   จํานวน   41     คน 

9. โรงเรียนถลางพระนางสราง      จํานวน   56     คน 

10.  โรงเรียนทาฉัตรไชย   จํานวน   10     คน 

11. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู) จํานวน   12     คน 

12.  โรงเรียนบานกะหลิม                      จํานวน     8     คน 

13. โรงเรียนบานกูกู                             จํานวน   18     คน 

14. โรงเรียนบานคอเอน                        จํานวน     9     คน 

15. โรงเรียนบานโคกวัดใหม                   จํานวน     3     คน 

16. โรงเรียนบานเชิงทะเล (ตันติวิท)          จํานวน   10     คน 

17. โรงเรียนบานทาเรือ                         จํานวน   12    คน 

18. โรงเรียนบานทุงคาฯ                        จํานวน   21     คน 

19. โรงเรียนบานบางคู                          จํานวน   12     คน 

20. โรงเรียนบานบางทอง                       จํานวน   11     คน 

21. โรงเรียนบานบางเทา                        จํานวน   39     คน 

22. โรงเรียนบานปาครองชีพ                   จํานวน      7     คน 



23. โรงเรียนบานปาคลอก                       จํานวน   12     คน 

24. โรงเรียนบานพรุจําปา                       จํานวน   13     คน 

25. โรงเรียนบานพารา                           จํานวน   15     คน 

26. โรงเรียนบานมาหนิก                         จํานวน   10    คน 

27. โรงเรียนบานลิพอน                          จํานวน   10     คน 

28. โรงเรียนบานไมขาว                          จํานวน     7     คน 

29. โรงเรียนหงษหยกบํารุง                      จํานวน   30     คน 

30. โรงเรียนบานสะปาฯ                         จํานวน   30     คน 

31. โรงเรียนบานสาคู                             จํานวน    9      คน 

32. โรงเรียนบานแหลมทราย                    จํานวน    4      คน 

33. โรงเรียนบานอาวปอ                         จํานวน    10    คน 

34. โรงเรียนบานหมากปรก                      จํานวน   14     คน 

35. โรงเรียนวัดเก็ตโฮ                             จํานวน     6     คน 

36. โรงเรียนวัดมงคลวราราม                     จํานวน    7     คน 

37. โรงเรียนวัดเมืองใหม                          จํานวน    8     คน 

38. โรงเรียนวัดศรีสุนทร (มิตรภาพ15)         จํานวน   37    คน 

39. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีวงก                    จํานวน   25     คน 

40. โรงเรียนสิทธิ์สุนทรบํารุง                      จํานวน    7     คน 

41. โรงเรียนบานกะตะฯ                           จํานวน    4     คน 

42. โรงเรียนวัดสุวรรณคีรีเขต                     จํานวน     7    คน 

43. โรงเรียนวัดสวางอารมณ                       จํานวน   36    คน 

44. โรงเรียนเกาะโหลน                             จํานวน     1    คน 

45. โรงเรียนวัดลัฏฐวินาราม                        จํานวน   10   คน 

46. โรงเรียนบานฉลอง                              จํานวน   23    คน 

47. โรงเรียนบานบางโรง                            จํานวน   10    คน 

48. โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี                        จํานวน   31    คน 

2.หลักสูตรท่ีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เขารับการพัฒนา เปนไปตาม

รายละเอียดแนบทาย 

 

 

 


































































































