
 
 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

โครงการ   พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
แผนงาน กลุ่มบริหารงานบุคคล 
มาตรฐานที ่๒  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ประเด็นพิจารณาที่  ๔) พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ  
กลยุทธ์ที่ ๕      พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในอาชีพตามมาตรฐาน 
                     วิชาชีพของตน 
 

ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่       โครงการพิเศษ 
ระยะเวลาดำเนินการ   พฤษภาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ   นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น 
 
  

๑. หลักการและเหตุผล 
 ปัจจุบันการศึกษาไทยเป็นยุคสังคมของการเรียนรู้ที่เปิดกว้าง มีการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ มีการ
นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มากขึ้น  สถานศึกษาและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้เห็นความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของรูปแบบการศึกษา จึงส่งเสริมสนับสนุนให้
ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนรู้และอำนวยความสะดวก เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดและมีความรอบรู้เท่าทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
 ดังนั้นการจัดการศึกษาทุกระดับต้องมุ่งเน้นคุณภาพทางการศึกษาให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเท่า
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การศึกษาจะพัฒนาไปได้ผู้สอนมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการ
เรียนรู้อย่างไร้ข้อจำกัดในสังคมยุดดิจิตอลในปัจจุบันต้องพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาให้มีคุณภาพจึงมีความ
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องส่งเสริมพัฒนาบุคลากรเป็นอันดับแรกๆ จึงต้องมีโครงการการพัฒนาบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านวิชาการให้สูงขึ้น  ดังนั้นกิจกรรมในการพัฒนาได้แก่ การประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงาน  
 เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สูงขึ้นและสามารถใช้ความรู้ทางด้านวิชาการและ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
๒. วัตถุประสงค์    
 ๒.๑ เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถพัฒนางานที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดเรียน 
การสอนจากการประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถและพัฒนาตน
ตลอดอย่างต่อเนื่อง 
๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ  
       ๓.๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จำนวน ๑๔๒ คน 
 ๓.๒ เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
         ๓.๒.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   
    มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ด้านวิชาชีพเป็นอย่างดี 



๔. กิจกรรมและวิธีดำเนินการ   
 

ที ่ กิจกรรม/วิธีดำเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม อบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน 

๑. การวางแผน 
   ๑) ชี้แจงเพ่ือวางแผนงาน 
   ๒) เขียนโครงการเสนอขออนุมัติ 
๒. ดำเนินการ 
   ๑) ข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษา 
เข้ารับการพัฒนาด้านต่างๆ เชิงวิชาการ 
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 
   ๒) ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 
   ๓) นำมาขยายผล 
๓. สรุปและประเมินผล 
   ๑) สำรวจข้อมูลปัญหา อุปสรรคและ
ประเมินผลการดำเนินงาน 
   ๒) รวบรวมปัญหา สรุปผลการประเมิน เพื่อ
ใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนางาน 
๔. ปรับปรุงตามผลการประเมิน 
   ๑) นำปัญหามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
พัฒนา 

พ.ค.๖๕ - 
มี.ค.๖๖ 
 
 

๖๐,๐๐๐ นางสาวกาลัญญา 
ใจชื่น 
 

 
๕. สถานที่ดำเนินการ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   
และสถานที่ในการไปพัฒนา ประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
 
๖. งบประมาณในการดำเนินงาน รวมทั้งสิ้น  ๖๐,๐๐๐  บาท 
 เงินอุดหนุน     ๖๐,๐๐๐  บาท 
 เงินบำรุงการศึกษา         -       บาท 
 เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพนักเรียน       -       บาท 
รายละเอียดดังแนบท้ายโครงการ 
 
 
 
 
 
 



๗. การประเมินผล 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จ วิธีการวัด/ประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐  ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เข้า
ร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษา
ดูงานภายนอกสถานศึกษา  
๒. ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนกรรณสูต
ศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี   
มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
มีความรู้ความสามารถและพัฒนา
ตนเองตลอดอย่างต่อเนื่อง 

๑. การบันทึก 
๒. การประเมิน   

๑. แบบบันทึกการขออนุญาต
เดินทางไปราชการ 

๒. แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน 

 
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ  

๘.๑  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมพัฒนาตามกิจกรรมต่างๆ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

๘.๒  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้นำไปพัฒนางานด้านการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ 
   
 
    
ลงชื่อ...............................................  ผู้เสนอโครงการ    ลงชื่อ...............................................  หวัหน้างาน      
         (นางสาวกาลัญญา  ใจชื่น)                        (นางสุวภีร์    อินทร์ใจเอ้ือ) 
 
 
   ความเห็น  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
   ................................................................... .............................. 
   .................................................................................................  
 
 
            (นางสาวศุภวรรณ ช่อผกา) 

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 
 

 
ลงชื่อ.......................................................... ผู้อนุมัติโครงการ 

( นายนิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ ) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย  จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
 



 
 

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายงบประมาณของโครงการ 

โครงการ พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายนอกสถานศึกษา 
สามารถถัวจ่ายได้ทุกรายการ  สำหรับงบดำเนินงาน 

ที ่ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
ประเภทงบประมาณรายจ่าย ภาคเรียนที่ ๑ ปี ๒๕๖๕ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์ รวมทั้งสิ้น 
๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษา 

- ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น - ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 
 

ที ่ กิจกรรม/ค่าใช้จ่าย 
ประเภทงบประมาณรายจ่าย ภาคเรียนที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ 

ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ ์ รวมทั้งสิ้น 
๑ กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา ไปประชุม 
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงานภายนอก
สถานศึกษา 

- ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 

 รวมทั้งสิ้น - ๓๐,๐๐๐ - - ๓๐,๐๐๐ 
 


