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โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา 

ปีงบประมาณ 2565 
 

ชื่อโครงการ   โครงการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา 
แผนงาน   กลุ่มบริหารงานบุคคล หน่วยงาน   โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
ลักษณะโครงการ  ต่อเนื่อง  
ผู้รับผิดชอบ   นางสุจิลา  คติศิริกุญชร   นางสาวสุภัทรา หงษาวัน   
ระยะเวลาดำเนินการ  1 ตุลาคม 2564  ถึง 30 กันยายน 2565 
สนองกลยุทธ์สถานศึกษา   

ข้อ 4.3 ส่งเสริม สนับสนุน ครู ผู้บริหารและบุคลากรอ่ืน ๆ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ และ
ทักษะตามสมรรถนะสายงาน และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน เพื่อสร้างวิธีการทำงานที่มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธิ์ 

ข้อ 4.4 พัฒนาระบบการบริหาร การจัดการศึกษา และการบริการ เพื่อสร้างวัฒนธรรมใหม่ใน
การทำงานให้มีประสิทธิภาพ  ร่วมคิดร่วมทำ การมีส่วนร่วม และการประสานงาน ในการให้บริการที่ดี 
สามารถใช้เครือข่ายในการพัฒนาการศึกษา ระหว่างผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
องค์กรท้องถิ่น ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  

  
สนองมาตรฐานสถานศึกษา    
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ      

     2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
     2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
   

สนองนโยบาย สพฐ.   
มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
     2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน 
     2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
 
 

 



1.  หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาศักยภาพ ครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการหนึ่งที่มีความสำคัญ
อย่างยิ่ง ต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้มีความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทันเหตุการณ์ที่เปลี่ยน
ปลงตลอดเวลา ครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา จึงต้องได้รับการพัฒนาสมรรถนะของตนเอง 
แสวงหาความรู้  ฝึกฝนทักษะ เทคนิคกระบวนการใหม่ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานใน
หน้าที่  การแสวงหาความรู้ กลยุทธ์ในการปฏิบัติหน้าที่  เทคนิคการสื่อสาร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
ทักษะจำเป็นต่างๆ นอกจากการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  ศึกษาจากตำรา เอกสารทางวิชาการ การ
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การอบรมสัมมนา เป็นวิธีการที่ครู บุคลากร และผู้บริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารควรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 

จากมาตรฐานการศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวทางการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2561 มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ข้อ 2.2 จัดครูให้เพียงพอกับชั้นเรียน ข้อ 2.3 ส่งเสริมให้ครูมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดประสบการณ์ 
พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพสถานศึกษาต้อง  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาครูและ
บุคลากร ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ และจัดให้มี ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ มาใช้ในการพัฒนางาน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน ซึ่งครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา ต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ดังนั้นกลุ่มบริหารงานบุคคล (ผู้บริหารสถานศึกษา)  จึงได้จัด
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารขึ้น เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาให้ครู บุคลากร และผู้บริหาร
สถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดอย่างต่อเนื่อง 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 เพ่ือส่งเสริม  สนับสนุนพัฒนาให้ครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

3. ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย 

ตัวช้ีวัดความสำเร็จ 
เป้าหมาย 

เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ครู บุคลากร และผู้บริหารสถานศึกษา 
ได้ร ับการ ส่งเสริมและพัฒนาให้มี
ความเชี ่ยวชาญทางวิชาชีพและนำ
กระบวนการเรียนรู้ทางวิชาชีพมาใช้ใน
การพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ครู บ ุคลากร และผู ้บร ิหาร
สถานศึกษา โรงเร ียนแม่ทา
วิทยาคมจำนวน 35 คน ได้รับ
การส ่งเสริมสนับสนุน และ
พัฒนาวิชาชีพ ร้อยละ100   
 

คร ู  บ ุ คล ากร  และผู้ บ ร ิ ห าร
สถานศ ึกษา โรง เร ี ยนแม ่ทา
วิทยาคม จำนวน 35  คน  
ได ้ ร ั บการพ ัฒนาให ้ ม ี ค ว าม
เชี ่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถ
ปฏิบ ัต ิงานตามบทบาทหน้าที่



อย ่างประส ิทธ ิภาพ และเกิด
ประสิทธ ิผล ให ้เก ิดประโยชน์
สูงสุด 

 

 

 

4. กิจกรรม ขั้นตอนดำเนินการและงบประมาณ 

กิจกรรมและข้ันตอนดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ 

1.  ขั้นเตรียมการ (P) 
   1.1 ศึกษาสภาพปัญหาวิเคราะห์ ผลจากการสรุปโครงการ ในปี 2562 
   1.2 กำหนดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพครู บุคลากร และผู้บริหาร 
         สถานศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพครู 
          บุคลากร และ ผู้บริหารสถานศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด 
    1.3 ประชุมเพ่ือกำหนดแนวทาง จัดทำแผน การพัฒนาศักยภาพครู 
          บุคลากร และ ผู้บริหารสถานศึกษา กำหนดภาระงานตาม 
          โครงการ/กิจกรรม/งาน ที่จะดำเนินการ 
     1.4 เสนอโครงการ/กิจกรรม/งาน เพ่ือขออนุมัติงบประมาณ  

ก.ย.-ต.ค.64  

2 ขั้นดำเนินการ (D)  
     2.1 แต่งตั้ง/มอบหมาย ผู้รับผิดชอบดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ 
     2.2 ดำเนินงานพัฒนาตามแผนที่กำหนด 

2.3 ประเมินผล ตรวจสอบ 
2.4 ประเมินผลโครงการ ประเมินคุณภาพ PDCA 

ต.ค.64 –มี.ค. 65 
และ 

เม.ย.65 – ก.ย. 65 

100,000 

3. ขั้นวิเคราะห์และสรุปผล ( C ,  A ) 
      3.1 ตรวจสอบรายการ การเข้ารับการพัฒนาศักยภาพครู 
          บุคลากร และ ผู้บริหารสถานศึกษา จากการ เช้ารับการอบรม 
          พัฒนาฯ, การไปราชการ 
      3.2 สรุป จัดทำรายงานเสนอต่อผู้บังคับบัญชา และให้ข้อเสนอแนะ 
           เพ่ือนำไปเป็นแนวทางปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ 
           ต่อไป 

  ต.ค.64 –มี.ค 65 
และ 

เม.ย.65 – ก.ย. 65 
 

 

 



5. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

 ครู บุคลากร ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 35  ราย ได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเนื่อง นำความรู้จากการได้รับการพัฒนามาประยุกต์ใช้ให้เกิด สามารถบริหารจัดการการศึกษาให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ และพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพ 

 

 

 ผู้เสนอโครงการ     
                                                           (นางสุจิลา   คติศิริกุญชร)  
                                                    ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 
      ผู้อนุมัติโครงการ     
                                                           (นายสนั่น  สิงห์ไผ่)  
                                                    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา 
 


