
1. ชื่อโครงการพัฒนาผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 โครงการต่อเนื่อง                  โครงการใหม่ 

          (1) หน่วยงานรับผิดชอบกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

(2) ผู้ติดต่อประสานงาน (contact person) 
  1. นางศุลีพร ประการแก้ว  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
  ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เบอร์ติดต่อ 092-2485242 

2. นายธวัชชัย เต็งชัยภูม ิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ  เบอร์ติดต่อ 089-6278397 
  3. นางสาวปรียาภรณ์ อุดมเศรษฐ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอร์ติดต่อ 091-8293764 
2. หลักการและเหตุผล 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ เป็นหน่วยงานการศึกษามีหน้าที่ประสานการระดมทรัพยากร
ด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา โดยเน้นการพัฒนาสมรรถนะ ขีดความสามารถ เพ่ือให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถ 
สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการและระบบบริหารแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุค
ดิจิทัล มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีศักยภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจึงเห็นควรจัดโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ ให้เป็นครูยุคใหม่ มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน   
มีทักษะ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มีการพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีจิตวิญญาณความเป็นครู มีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และพัฒนาการจัดการเรียนรู้
อย่างมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธภิาพมีความเป็น 
มืออาชีพ และมีทักษะวิชาชีพขั้นสูง 
 
3. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ความสามารถใน

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ

ในการปฏิบัตงิาน 
4. เพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกจิตวิญญาณความเป็นครู และเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดความตระหนักในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้อย่างมืออาชีพ 
 
4. ผลผลิต (Output)    

4.1 ผลลัพธ์ 
4.1.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา ชัยภูมิ 
4.1.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 



4.1.3 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ 
องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถนำความรู้ที่ ได้รับ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

4.2 ดัชนีตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPRs) 
 4.2.1 ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็นในการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4.2.2  ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น ในการจัดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
 2. ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และองค์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานสามารถนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สถานศึกษามีความเข้มแข็งด้านการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนการสอน 
 
6. เป้าหมาย 

6.1 เชิงปริมาณ 
จำนวนผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 

6.2 เชิงคุณภาพ 
6.2.1 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรม 
6.2.2 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ 

องค์ความรู้ในการปฏิบัติงานสามารถพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและสามารถนำความรู้ที่ ได้รับ 
มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564 
 
8. ความสอดคล้อง 

8.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
 8.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับแรก)  
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน(4.3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
-  เป้าหมายพัฒนาคนในทุกมิติ ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ 
-  ประเด็น ………………………………………………………………………………………… 
 8.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้าน (ลำดับรอง)(ถ้ามี) 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้าน(4.3) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

8.4 แผนการปฏิรูปประเทศด้าน.....การศึกษา...........................................................................................   



     8.5แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ยุทธศาสตร์ที่ ..................................................... 
     8.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น.........................................................................................  
     8.7 นโยบายรัฐบาล ด้าน................................................................................................................... ........... 
8.8 แผนของหน่วยงาน(นโยบาย สพฐ.)นโยบายที่ 3  ด้านคุณภาพ 
  ตัวชี้วัด สพฐ.  1. ผู้เรียนทุกระดับมีสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

2. ครู มีการเปลี่ยนบทบาทจาก “ครูผู้สอน” เป็น “Coach” ผู้ให้คำปรึกษา 
   ข้อเสนอแนะการเรียนรู้หรือผู้อำนวยการการเรียนรู้  

 
9. วงเงินงบประมาณที่ดำเนินการจำนวน 80,000บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  ประกอบด้วย 
 กรณีของบประมาณแผ่นดิน 
  งบประมาณท่ีหน่วยงานขอโดยตรงจำนวนเงิน ..................................... บาท 
           งบประมาณท่ีขอผ่านหน่วยงานอื่น จำนวนเงิน ..................................... บาท  
           ระบุชื่อหน่วยงานอื่นที่ได้รับงบประมาณ ................................................................. 

กรณีใช้งบประมาณจากแหล่งอ่ืน  
                      เงินกูภ้ายในประเทศ..............……………บาท  

           ภายนอกประเทศ................................ บาท 
                      เงินรายได้ของหน่วยงาน จำนวนเงิน ............................. บาท 
                      อ่ืนๆ โปรดระบุจำนวนเงิน ………………………….…….. บาท 
 

10. แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 
 

แผนการปฏิบัติงาน 
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

รวม ไตรมาสที่ 1 
ต.ค.63-ธ.ค.63 

ไตรมาสที่ 2 
ม.ค.64-มี.ค.64 

ไตรมาสที่ 3 
เม.ย.64-มิ.ย.64 

ไตรมาสที่ 4 
ก.ค.64-ก.ย.64 

ปีงบประมาณ 2564      

กิจกรรมที่ 1การพัฒนา
ศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

     

กิจกรรมที่ 2การยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเสรมิสร้างขวัญ
กำลังใจ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

     

รวมท้ังสิ้น  

 
 



11. รายละเอียดการใช้งบประมาณ     
 งบประมาณสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายละเอียดดงันี้ 
 

ที ่ กิจกรรม/รายการ 
งบประมาณที่

ใช้ 
เงินงบประมาณ (บาท) 

ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ 
1 กิจกรรมที่ 1การพัฒนาศักยภาพ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

70,000    

2 กิจกรรมที่ 3การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และเสรมิสร้างขวัญกำลังใจ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

10,000    

 รวมงบประมาณ 80,000    

12.  วิธีดำเนินการ/ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมและระยะเวลา/สถานที่การดำเนินงาน 
 

ที ่ กิจกรรม วิธีดำเนินการ/ขั้นตอน ระยะเวลา/สถานที่ดำเนินการ 
1 กิจกรรมที่ 1การพัฒนา

ศักยภาพข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจำ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่
ความเป็นมืออาชีพ 

ขั้นเตรียมการ 
1. เสนอขออนุมตัิโครงการ 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน 
3. กำหนดหลักสตูร 
ขั้นดำเนินการ 
1. จัดทำหนังสือเชิญวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุม 
2. จัดเตรียมเอกสารและอุปกรณท์ี่จำเป็นต้องใช้
ในการดำเนินงาน 
3. ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
4. จัดประชุมตามโครงการ 
ขั้นตรวจสอบกำกับติดตาม 
สรุปประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 
ขั้นการทบทวน/สะท้อนผล/ประเมินรายงาน 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการ 

- ปีงบประมาณ 2564 
- สถานท่ีราชการ/สถานท่ีเอกชน 

2 กิจกรรมที่ 2การยกย่องเชิดชู
เกียรติ และเสรมิสร้างขวัญ
กำลังใจ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

 
13. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 13.1 ปัจจัยความเสี่ยง 
           จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนา เข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนดไว้ 
 13.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
           1. ประสานเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย  เห็นความสำคัญของกิจกรรมตามโครงการ พร้อมให้แจ้งยืนยันการ
เข้าร่วมโครงการ  
                    2. แจ้งสถานศึกษาหรือผู้เข้ารับการอบรมทราบล่วงหน้า 



14. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 

ตัวช้ีวัดโครงการ ค่าเป้าหมาย 
(ร้อยละ) 

วิธีประเมิน เครื่องมือที่ใช้ประเมิน 

1. ผู้เข้าอบรมได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ในการปฏิบัติงานครบตามความจำเป็น  
ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 
 

การสรุปความคิดเห็นของผู้
เข้าอบรมจากแบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน 

2. ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 

ร้อยละ 100 การสรุปความคิดเห็นของผู้
เข้าอบรมจากแบบประเมิน
โครงการ 

แบบประเมิน 

 
 
 

ลงชื่อ    ผู้เสนอโครงการ 
          (นายธวชัชัย เต็งชัยภมูิ ) 

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
 

ลงชื่อ    ผู้ตรวจสอบโครงการ 
  (นายเอกชัย อ้อทอง ) 

    นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ 
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน 

 
ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางศุลีพร ประการแก้ว ) 

     นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ  
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

ลงชื่อ    ผู้เห็นชอบโครงการ 
  (นายสิงห์ศักดิ์ แก้งคำ) 

  รอง ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 

 
ลงชื่อ    ผู้อนุมัติโครงการ 
  (นายชัยวัฒน์  ตั้งพงษ์) 

 ผอ.สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ 
 
 



 
 
 
 
 

 
งบรายจ่าย/รายการ 
(กิจกรรม/หลักสูตร) 

รายละเอียดงบประมาณปี พ.ศ. 2564 
ค

ครั้ง/
รุ่น 

       จำนวน (คน) วั
วัน 
หรือ 
ชม. 

 
 
อัตราท่ีตั้ง 

 
 

รวมเงิน 

สถานท่ีดำเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย √) ประเภท ก 

(ระดับ 9 ขึ้น
ไป) 

ประเภท ข 
(ระดับ 8 
ลงมา) 

บุคคล 
ภาย 
นอก 

ร
รวม 

ร
ราชการ 

แ
เอกชน 

        80,000   

กิจกรรมท่ี 1การพัฒนาศักยภาพ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้างประจำ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสู่ความ
เป็นมืออาชีพ 

   
  
   

70,000 /
  

 

   - ค่าอาหารกลางวัน   100   100 1มื้อ 250 25,000   

   - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   100   100 2มื้อ 50 10,000   

 - ค่าพาหนะเดินทาง     1คัน 1วัน 23,000/ 
คัน/วัน 

23,000   

   - ค่าสมนาคุณวิทยากร         10,000   

- ค่าวัสดุ         2,000   

กิจกรรมท่ี 2การยกย่องเชิดชูเกียรติ 
และเสริมสร้างขวัญกำลังใจ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

        10,000   

     - ค่าอาหารกลางวัน   20  20 1 มื้อ 100 2,000   

     - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม   20  20 2 มื้อ 35 1,400   

     - ค่าวัสด ุ        5,600   

- ค่าสถานที ่        1,000   

           

 


