
 
 
 
 
 
 
 

รายงาน 
ผลการด าเนินงานพัฒนาข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา 
(กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยภูมิ เขต 2 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
 



เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 

 
  ๑. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

 
  2. โครงการอบรมครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  



ระหว่างวันที่ 25 – 26 ตุลาคม  2564 
ณ โรงเรียนบ้านนาโคก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 

…………………………………………………… 
 

1. หลักการและเหตุผล 

ในยุคปัจจุบันเป็นยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร      
ซึ่งบริบทด้านต่าง ๆ ของโลกท่ีแวดล้อมอยู่ ล้วนเป็นปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จ าเป็นที่แต่ละหน่วยงาน
ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจาก
กระแสโลก โดยปัจจัยส าคัญที่จะเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้แก่คุณภาพของคน และการปฏิบัติงานตามภารกิจผู้บริหาร
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในภาวการณ์ปัจจุบันย่อมขึ้นอยู่กับคุณภาพของคนโดยเฉพาะคุณภาพของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 หมวด 6 มาตรา 33 ได้ก าหนดให้ส่วนราชการทบทวนภารกิจใดมีความจ าเป็นหรือสมควรที่จะได้ด าเนิ นการ
ต่อไปหรือไม่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าของภารกิจและทันต่อสถานการณ์ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  จึงได้จัดโครงพัฒนาความรู้ ทักษะ  
และทบทวนภารกิจสู่คุณภาพนักบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ขึ้น เพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ เกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของตนเอง มีระเบียบวินัยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้เรียน 
 

2.วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้รับการ
พัฒนาความรู้ ทักษะเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีระเบียบวินัยและประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี
แก่ผู้เรียน 
  2.2 เพ่ือให้เกิดการทบทวนภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาให้ทันต่อสถานการณ์ เพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 
 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษาแห่งใหม่ จ านวน  14 คน 

  (2) คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง     จ านวน 12   คน 
       (3) บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2         จ านวน  18   คน 
                             รวม จ านวน  45  คน 

3. เป้าหมาย 
 3.1 เชิงปริมาณ 
  (1) ผู้อ านวยการสถานศึกษาและรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งในสถานศึกษา       
                  แห่งใหม ่              จ านวน  14  คน 

  (2) คณะกรรมการและบุคลากรที่เก่ียวข้อง    จ านวน  26   คน 
                                รวม จ านวน  40  คน 
 



 3.2 เชิงคุณภาพ 
  ข้าราชการครูและบุคลการทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่งใหม่ เกิดความรู้ 
ทักษะเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ และสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
ระยะเวลาด าเนินการในการศึกษาดูงาน 

           ด าเนินการน าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ 
เขต 2 เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการในสถานศึกษาต้นแบบ ณ โรงเรียนชุมชนโนนหนัวันครู สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5  ระหว่างวันที่  25 – 26  ตุลาคม  2564  

 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วันที่   25  ตุลาคม  2564 
 06.00 น.  พร้อมกันที่  สพป.ชัยภูมิ  เขต 2 
 06.30 น.  ออกเดินทางจาก  สพป.ชัยภูมิ  เขต 2  มุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่น 

08.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
 08.30 – 10.00 น. เดินทางไปศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู  

สพป.ขอนแก่น เขต 5 
 10.00 – 12.00 น. เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนชุมชนโนนหันวันคร ู

 สพป.ขอนแก่น เขต 5 (ต่อ)  
 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 16.00 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น 
           16.00 – 18.00 น.  เดินทางเข้าที่พัก ท าภารกิจส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย  
           18.00 – 22.00 น. รับประทานอาหารเย็น  

วันที่  26  ตุลาคม   2564 
 07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า  
 08.30 – 12.00 น. ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการศึกษาดูงาน  

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
 13.00 – 14.00 น. ศึกษาแหล่งเรียนรู้จังหวัดขอนแก่น 

14.00 – 16.30 น. เดินทางกลับ สพป.ชย.2 โดยสวัสดิภาพ 

งบประมาณ  
 ไม่ใช้งบประมาณทางราชการ 

 

 

 

 



สรุปผลการด าเนินงาน  
การจัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ชัยภูมิ เขต 2  ครั้งนี้  โดยมีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะเกิดความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองมีระเบียบวินัยและ
ประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 2) เพ่ือให้เกิดการทบทวนภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาให้ทันต่อ
สถานการณ์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

จากการด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ท าให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา   สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาแห่ง
ใหม่ เกิดความรู้ทักษะ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ตามภารกิจ เป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพและสามารถปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งผลให้คุณภาพการศึกษาสูงขึ้น เกิดผลดีต่อทางราชการและ
ประเทศชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา 
ระหว่างวันที่ 25 – 26  ตุลาคม  2564 

ณ โรงเรียนชุมชนโนนหันวันครู สพป.ขอนแก่น เขต 5 จังหวัดขอนแก่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          รายงานผลการด าเนินโครงการการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 

ระหว่างวันที่  2 – 3  กรกฎาคม  2565 
……………………………………………………………..……………………… 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  มาตรา   

79 ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  เพ่ือให้มี
ความรู้  ทักษะ  เจตคติที่ดี  มีคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และความก้าวหน้าแก่ราชการ  และมาตรา 80  ให้มีการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งบางวิทยฐานะ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  
ทักษะ  เจตคติท่ีดี  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม   
  ตามความนัยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.2547  ดังกล่าว
ข้างต้น  บุคลากรถือเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและเป็นกลไกที่ส าคัญต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กร       ให้ประสบ
ผลส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย  ดังนั้นบุคลากรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต าแหน่งครูผู้ช่วยจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทั้งก่อน
ประจ าการและในระหว่างประจ าการเพ่ือเตรียมความพร้อมให้ความรู้มีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ในวิชาชีพในทุก 
ๆ ด้านทั้งด้านระเบียบกฎหมาย  ด้านวิชาการ  ด้านคุณธรรม  และจริยธรรม  และด้านสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ  
ตลอดจนการสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพรวมไปถึงการเสริมสร้างขวัญก าลังใจ  เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลยิ่ง ๆ  ขึ้นไป 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2  ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลากร  
ต าแหน่งครูผู้ช่วยตามความจ าเป็นดังกล่าว  จึงได้จัดท าโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยบรรจุใหม่สู่มืออาชีพขึ้น  

2.  วัตถุประสงค์ 
            2.1  เพ่ือให้ครูผู้ช่วย  มีความรู้  ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษาและเทคนิคการจัดการเรียน   การ
สอน  ตลอดจนระเบียบกฎหมาย  และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
            2.2  เพื่อให้ครูผู้ช่วย  รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการปฏิบัติตน  ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นครูที่ดี 
            2.3  เพื่อให้ครูผู้ช่วย  รู้แนวทางและวิธีการพัฒนาวิชาชีพให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่ราชการ 
            2.4  เพื่อให้ครูผู้ช่วย  ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  เพิ่มพูนความรู้  ทักษะประสบการณ์ 
 
3.  เป้าหมาย 
           3.1 เชิงปริมาณ  ครูผู้ช่วยที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง  จ านวน  64  คน   

      3.2 เชิงคุณภาพ 
               3.2.1  ครูผู้ช่วย  มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรทางการศึกษา  และระเบียบกฎหมาย  แนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง  รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่  การปฏิบัติตน  ปฏิบัติงานในการเป็นครูที่ดี 

 
ระยะเวลาด าเนินการอบรม 

ด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่ครูผู้ช่วยในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ระหว่างวันที่  2 
– 3  กรกฎาคม  2565  
   
 



ขั้นตอนการด าเนินงาน 
วันอังคารที่  9  กันยายน  2564  
เวลา 07.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน/รับรายงานตัว 
เวลา 09.00 – 09.30 น. พิธีเปิด/บรรยายพิเศษ  

( โดยนายมนัส  เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2) 

เวลา 09.30 – 10.30 น. การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 
     (โดยนายธนากร  ศรีวิพัฒน์ ผอ.รร.บ้านตาดรินทอง และคณะ) 

เวลา 10.30  – 12.00 น. อุดมการณ์และลักษณะครูที่ดี 
    (โดยนายธนาธิป  มาลากอง ผอ.รร.ชุมชนแท่นประจัน) 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 เวลา 13.00 – 16.30 น. ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
     (นางศุภลักษณ์  ไปนาน ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ 

 และคณะ) 

วันพุธที่  3  กรกฎาคม  2565 

เวลา 08.30 – 10.30 น. ศาสตร์พระราชา  
(โดยนายวัชรินทร์  ทองคนทา ผอ.รร.บุปผาราม และนายวิโรจน์  โทราช 
ผอ.รร.หนองแต้วรวิทย์) 

เวลา 10.30 – 12.00 น. สิทธิประโยชน์ส าหรับสมาชิก กบข. 
(โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ จาก กบข.) 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 เวลา 13.00 – 14.30 น. การขับเคลื่อนการปฎิรูปการศึกษา 

(นายเชษฐา  พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะ) 
 เวลา 14.30 – 16.00 น. ระเบียบกฎหมายและความก้าวหน้าในอาชีพครู 
     (โดยนางสาววิภาพร  ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล 
     และคณะ) 

 
งบประมาณ  

 ได้รับงบประมาณจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท 
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

 

สรุปผลการด าเนินงาน  
จากการด าเนินโครงการพัฒนาครูผู้ช่วยสู่มืออาชีพ เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา ตามโครงการ ดังกล่าว ท า

ให้ครูผู้ช่วยสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและการสอนรูปแบบ
ทางไกลเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ในสภาวะที่เกิดโรคระบาด และผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ
กฎหมาย และจรรยาบรรณวิชาชีพครู คุณลักษณะครูที่ดี/ม /ระเบียบกฎหมายและความก้าวหน้าในอาชีพครู /สิทธิ
ประโยชน์และสวัสดิการ และหลักสูตรการวัดและประเมินผล/ชุมชนแห่งการเรียนรู้(PLC)   เพื่อน าไปปรับใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป 



รูปภาพกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


