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 ก 

 
ค าน า 

 

 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษา    
ได้ร่วมกันจัดท าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เรียบร้อยแล้ว  จึงได้จัดท าคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ส าหรับผู้ด าเนนิการพัฒนาและผู้เข้ารับการ
พัฒนา  เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการพัฒนา  ผู้ด าเนินการ  และผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการพัฒนา บทบาท แนวปฏิบัติ ตลอดจนกระบวนการด าเนินการพัฒนา
และแนวทางการประเมินการพัฒนา เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติตามแนวทางที่ก าหนด
ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะท าให้การพัฒนาบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ และผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการเพ่ิมพูน
สมรรถนะที่จะไปปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้อ านวยการและรองผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญได้อย่างมีประสิทธภิาพ  

  

 กระทรวงศึกษาธิการ ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
คณะกรรมการและคณะท างานจัดท าคู่มือที่ได้ร่วมกันให้ค าปรึกษา ข้อคิดและข้อเสนอแนะ จนได้คู่มือ
ที่สมบูรณ์สามารถน าไปใช้ได้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยด าเนินการพัฒนาและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญจะได้ประโยชน์จากการศึกษาคู่มือฉบับนี้ 
และสามารถน าข้อมูลแนวปฏิบัติไปด าเนินการได้อย่างถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินการ
พัฒนาต่อไป 

 
 
                                                                           
 

          (นายอภิชาติ  จีระวุฒิ) 
                                         ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ข 

 

สารบัญ 
 
 

  หน้า 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
ความเป็นมา ๑ 
วัตถุประสงค์ ๑ 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ 
เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

๑ 

ระยะเวลาในการพัฒนา ๒ 
ตารางการพัฒนาตามหลักสูตร ๒ 
วิธีการพัฒนา ๔ 
คุณสมบัติของวิทยากร ๔ 
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา ๔ 
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ ๔ 
การประเมินผลการพัฒนา ๔ 
แผนภูมิแสดงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕ 
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนา ๖ 
 - ส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ๖ 
 - หน่วยงานด าเนินการพัฒนา ๖ 
 - สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ๖ 
บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการพัฒนา ๗ 
 - บทบาทผู้บริหารโครงการ ๗ 
 - บทบาทคณะกรรมการวิชาการ ๗ 
 - บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล ๗ 
 - บทบาทวิทยากร ๘ 
 - บทบาทวิทยากรประจ ากลุ่ม ๘ 
กระบวนการบริหารโครงการ ๙ 
 - ระยะที่ ๑ ก่อนการพัฒนา ๙ 
 - ระยะที่ ๒ ระหว่างการพัฒนา ๙ 
 - ระยะที่ ๓ หลังการพัฒนา ๙ 
แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๐ 

 

 

 

 



 ค 

สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
ภาคผนวก ก ๑๑ 
 - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  

  ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
๑๒ 

 - รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร     
  ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและ 
  รองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

๑๕ 

ภาคผนวก ข ๒๐ 
 - โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาฯ ๒๑ 
 - แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน  

  แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
๒๒ 

 - แบบประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๑) ๒๗ 
 - แบบประเมินรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปผ.ชช.๒) ๒๘ 
 - แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๓/๑-๓) ๒๙ 
 - แบบประเมินชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๔/๑-๓) ๓๒ 
 - แบบประเมินการน าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๕/๑-๓) ๓๕ 
 - แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนาด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตร 

  ส่วนที่ ๑ - ๓ (ปผ.ชช.๖) 
๓๘ 

 - แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ (ปผ.ชช.๗)         ๓๙ 
 - แบบประเมินวิทยากร (ปว.) ๔๐ 
 - แบบประเมินโครงการ (ปคก.) ๔๑ 
 - แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา (แบบรายงาน...)    ๔๒ 
ภาคผนวก ค ๔๓ 
 - แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา ๔๔ 
 - แบบทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา ๔๕ 
 - แบบแนะน าวิทยากร ๔๖ 
 - แบบขอบคุณวิทยากร ๔๗ 
 - แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา ๔๘ 
 -ใบลาป่วย  ใบลากิจ ๔๙ 
ภาคผนวก ง ๕๐ 
 - ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๕๑ 
ภาคผนวก จ ๕๒ 
 - รายชื่อคณะกรรมการจัดท าคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

  ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรอง  
  ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  

๕๓ 

 



คู่มือส าหรับผู้ด าเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
 
๑. ความเป็นมา  
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสมในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและความก้าวหน้า
แก่ราชการ  ประกอบกับ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานวิทยฐานะเกี่ยวกับหน้าที ่ ความรับผิดชอบ คุณภาพการ
ปฏิบัติงาน และคุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งระบุว่าต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  โดยระบุให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ร่วมกับส่วน
ราชการและสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน ด าเนินการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
ซึ่งบัดนี้ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยด าเนินการพัฒนามีแนวทาง  
การน าหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด   จึงได้จัดท าคู่มือส าหรับผู้ด าเนินการพัฒนา
และผู้เข้ารับการพัฒนาของหลักสูตรดังกล่าวขึ้น  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 

 เพ่ือให้หน่วยด าเนินการพัฒนามีแนวทางในการพัฒนาผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญให้เป็นไปตามหลักสูตรและได้
มาตรฐานเดียวกัน 

 

๓. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

 ๓.๑ จุดประสงค์หลักสูตร  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๓.๑.๑ เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ  
เชี่ยวชาญ 
  ๓.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
  ๓.๑.๓ สามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรม การ
สร้างหรือ การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ  
เชี่ยวชาญ 
 ๓.๒ โครงสร้างหลักสูตร หลกัสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ 



 ๒ 

  ส่วนที่  ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
  ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าทีค่วามรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  
  ส่วนที่ ๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม และการ
สร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ เชี่ยวชาญ 
              รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 

  ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง ดังนี้  
               หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ       

ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้ 

     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ                                          
               หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ    
               ส่วนที่ ๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง
หรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
เชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า ๙ ชั่วโมง ดังนี้  
      หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม 
                                         และการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่          

(รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก หน้า ๑๕- ๑๙ ) 
 

๔. ระยะเวลาในการพัฒนา 
  

 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาตลอดหลักสูตร 
ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ณ หน่วยด าเนินการพัฒนา 
 

๕. ตารางการพัฒนาตามหลักสูตร 
 

   หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ มีก าหนดการดังนี้ 
 วันทีห่นึ่ง ของการพัฒนา 

เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ปฐมนิเทศ และพิธีเปิด  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหาร

จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

  



 ๓ 

 วันทีส่อง ของการพัฒนา 
 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
        ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหาร

จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทาง

วิชาการ 
 วันทีส่าม ของการพัฒนา 

 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการ

บริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
  

 วันทีส่ี่ ของการพัฒนา 
 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนา 

การปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ
การสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่    

       ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.           ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒  
                                                            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๓ 

 วันทีห่้า ของการพัฒนา 
เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. กิจกรรมเสริมประสบการณ์ 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนา 
การปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ 
การสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนา 

การปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ
การสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประเมินโครงการ  พิธีปิด 
 
 
 

หมายเหตุ   กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรรมเสริมประสบการณ์ อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ 
               ตามความเหมาะสม 
 

 



 ๔ 

๖. วิธีการพัฒนา 
         

 ๖.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 

 ๖.๒ การพัฒนาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับพัฒนา 
 ๖.๓ การพบกลุ่ม 

 

๗. คุณสมบัติของวิทยากร 
 

 ๗.๑ เป็นผู้ที่เข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร 
   ๗.๒ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ 

ทางวิชาการและวิชาชีพในสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
         ๗.๓ มีความสามารถในการจัดกจิกรรมการพัฒนาโดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาส าคัญที่สุด 

 

๘. ส่ือและนวัตกรรมการพัฒนา 
 

    สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการพัฒนาตาม
หลักสูตร มีคู่มือ และเอกสารประกอบการพัฒนา มีการใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งสื่ออ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพและ
จ านวนเพียงพอส าหรับการพัฒนา 
 

๙. สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 
 

 สถานที่ที่ใช้ในการด าเนินการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี  มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย
ความสะดวกเอ้ือต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนา 
 

๑๐. การประเมินผลการพัฒนา 
 

      การประเมินผลการพัฒนา พิจารณาจาก ๒ ด้าน ดังนี้ 
     ๑๐.๑ ด้านระยะเวลา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
     ๑๐.๒ ด้านหลักสูตร มีรายละเอียดการประเมิน พิจารณาจาก ๓ ส่วน โดยคะแนนเฉลี่ย 

ของ ส่วนที่๑ ส่วนที่๒ และส่วนที๓่ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  ดังนี้ 
       ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕  

         ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา                            
คุณภาพการปฏิบัติงาน ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕  

   ส่วนที่ ๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ 
การสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
 ผู้ที่ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านทั้ง ๒ ด้าน  ส าหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านการพัฒนา 
 เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น  ให้หน่วยด าเนินการพัฒนาแจ้งผลการประเมินให้สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และส่วนราชการ หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

๑๑. แผนภูมิแสดงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



 ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๖ 

๑๒. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการพัฒนา 
 

 ๑๒.๑ ส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือส านักงานบริหารการศึกษาพิเศษ 
มีบทบาท ดังนี้ 
  ๑๒.๑.๑ ประกาศและรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่ประสงคจ์ะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
       ๑๒.๑.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ทีส่มัครเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
     ๑๒.๑.๓ รวบรวมและจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาและ
ท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยด าเนินการพัฒนาภายในวันที่  ๑๐  ของเดือน 
    ๑๒.๑.๔ ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อได้รับแจ้งผลการประเมินของผู้เข้ารับ
การพัฒนาจากหน่วยด าเนินการพัฒนา 

  ๑๒.๒ หน่วยด าเนินการพัฒนา   
    หมายถึง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานที่

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบให้เป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา โดยมี
บทบาท ดังนี้ 

  ๑๒.๒.๑ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา สถานที่และรายละเอียด   
ที่ผู้เข้ารับการพัฒนาควรทราบ ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่  ๒๕ ของเดือน 
     ๑๒.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ ผู้บริหารโครงการ  วิทยากรประจ ากลุ่ม
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผล และคณะกรรมการอ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร   

๑๒.๒.๓.จัดประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๒.๒.๒ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ  
ก่อนด าเนินการพัฒนา 

  ๑๒.๒.๔ ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มี 
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาที่ก าหนด โดยต้อง
ด าเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน  นับตั้งแต่วันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น 
ยื่นใบสมัครเพ่ือขอเข้ารับการพัฒนา 

๑๒.๒.๕ แจ้งผลการประเมิน เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น ให้ส่วนราชการ ส านักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษา หรือส านักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ เพ่ือด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
    ๑๒.๒.๖ สรุปและรายงานผลการด าเนินการพัฒนาให้แก่ส่วนราชการ  และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ 
 ๑๒.๓ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
    ๑๒.๓.๑ ร่วมกับส่วนราชการ  สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นจัดท ารายละเอียด
หลักสูตร และคู่มือการพัฒนา 

       ๑๒.๓.๒ ร่วมกับส่วนราชการ วางแผนและประสานแผนการพัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
เชี่ยวชาญให้ชัดเจน  

             ๑๒.๓.๓ ประสานกบัหน่วยงานที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ 



 ๗ 

ศึกษาเห็นชอบให้ด าเนินการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐาน ความพร้อม และการสร้างความเข้าใจในบทบาท 
หน้าที่ และภารกิจที่รับผิดชอบ 

๑๒.๓.๔ เป็นหน่วยด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักสูตร 
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
         ๑๒.๓.๕ ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานพัฒนาของหน่วยด าเนินการพัฒนา 
   ๑๒.๓.๖ ประสานการจัดท าวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด ซึ่งได้รับ
การอนุมัติให้ผ่านการพัฒนาจากผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามแบบประเมิน (แบบ ปผ.ชช. ๗)            

      ๑๒.๓.๗ รายงานผลการด าเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการทราบ ในกรณีที่เป็นหน่วย
ด าเนินการพัฒนาเอง 

 

๑๓. บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการพัฒนา 
  

 ๑๓.๑ บทบาทผู้บริหารโครงการ 
  ๑๓.๑.๑ ประสานกับส่วนราชการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมด าเนินการพัฒนา 
เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
  ๑๓.๑.๒ ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ด าเนินการพัฒนา  
  ๑๓.๑.๓ ด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอน อย่างเป็นระบบให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด 
  ๑๓.๑.๔ อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอด
โครงการ 
  ๑๓.๑.๕ ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการด าเนินการพัฒนา 
  ๑๓.๑.๖ ก ากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๑๓.๑.๗ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรรายบุคคล  
  ๑๓.๑.๘ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ  
  ๑๓.๑.๙ รายงานผลการด าเนินการพัฒนา (แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา) ให้
ผู้อ านวยการหน่วยด าเนินการพัฒนาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 ๑๓.๒ บทบาทคณะกรรมการวิชาการ 
  ๑๓.๒.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ด าเนินการพัฒนา  
  ๑๓.๒.๒ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
  ๑๓.๒.๓ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ ให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ๑๓.๓ บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล 
  ๑๓.๓.๑ ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตร และแบบประเมินต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
  ๑๓.๓.๒ จัดเตรียมเอกสารแบบประเมนิต่างๆ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) ที่ก าหนดไว้
ในคู่มือให้แกผู่้บริหารโครงการ วิทยากรหรือวิทยากรประจ ากลุ่มและผู้ที่เก่ียวข้อง 



 ๘ 

  ๑๓.๓.๓ ชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมินต่างๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือ
วิทยากรประจ ากลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง 
  ๑๓.๓.๔ รวบรวมแบบประเมินต่างๆ ในข้อ ๑๓.๓.๒ จากผูบ้ริหารโครงการ วิทยากร
หรือวิทยากรประจ ากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประมวลผล  
  ๑๓.๓.๕ คัดเลือกข้อสอบและจัดท าแบบทดสอบ ที่ได้รับจากวิทยากรในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ส่วนละ ๔๐ ขอ้ รวมข้อสอบทั้ง
ฉบับ ๘๐ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง (รวมคะแนนเต็มทั้งฉบับ ๔๐ คะแนน) ในกรณีท่ีสาระการเรียนรู้ใด
ไม่ได้รับข้อสอบจากวิทยากร ให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลร่วมกับวิทยากรประจ ากลุ่มพิจารณา
ออกข้อสอบตามความเหมาะสม 
  ๑๓.๓.๖ สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนน (แบบ ปผ.ชช. ๖) 
และแบบสรุปผลการพัฒนาตามแบบประเมิน (แบบ ปผ.ชช. ๗) ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ผู้ลงนามในแบบ
ประเมิน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการหน่วยด าเนินการพัฒนาเป็นประธานกรรมการ กรรมการวิชาการ 
กรรมการวัดและประเมินผล ผู้บริหารโครงการ รวมไม่น้อยกว่า ๔ คน 
 ๑๓.๔ บทบาทวิทยากร 
  ๑๓.๔.๑  ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
  ๑๓.๔.๒  ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขอบข่ายสาระ และแนวทางการจัดกิจกรรมของ
หน่วยการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  ๑๓.๔.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีที่มีวิทยากรเป็นทีม 
  ๑๓.๔.๔ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในสาระของหน่วยการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
  ๑๓.๔.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้
เข้ารับการพัฒนา 
  ๑๓.๔.๖ จัดท าต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลย ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  ส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลของหน่วยด าเนินการพัฒนา   
 ๑๓.๕ บทบาทวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 วิทยากรประจ ากลุ่ม หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการพัฒนาอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีบทบาท ดังนี้ 
 ๑๓.๕.๑ ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 ๑๓.๕.๒ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอ านวยความสะดวกให้แก่วิทยากร 
 ๑๓.๕.๓ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ในสาระของหน่วยการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 ๑๓.๕.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เข้า
รับการพัฒนา  
 ๑๓.๕.๕ ร่วมกับวิทยากร จัดท าต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือกพร้อมเฉลย 
 ๑๓.๕.๖ ประเมินผลรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เข้ารับการพัฒนา  
(แบบ ปผ.ชช.๒) ซึ่งน าส่งในวนัปฐมนิเทศ  
  



 ๙ 

 ๑๓.๕.๗ ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่ก าหนดไว้ในภาคผนวก ข  
(แบบ ปผ.ชช.๑ - ปผ.ชช.๕/๓) 
 

๑๔. กระบวนการบริหารโครงการ 
 แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ระยะที่ ๑ กิจกรรมก่อนการพัฒนา 
    ๑๔.๑.๑ ขออนุมัติโครงการและกิจกรรมโครงการ 
     ๑๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการท าหน้าที่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร วิทยากรประจ า
กลุ่ม กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผล และกรรมการอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

๑๔.๑.๓. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๕.๑.๒ เพ่ือชี้แจงท าความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ ก่อน
ด าเนินการพัฒนา 
    ๑๔.๑.๔ เชิญประธานพิธีเปิด-ปิด เตรียมค ากล่าวรายงาน และ ค ากล่าวเปิด-ปิด 

   ๑๔.๑.๕ ประสาน เชิญวิทยากร ขอประวัติ  สื่อ เอกสารประกอบการพัฒนา   
และข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้   
    ๑๔.๑.๖ จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตารางการพัฒนา รายชื่อ ป้ายชื่อ
ของผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากร  บัญชีรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลา ทะเบียนประวัติ แฟ้มเอกสาร
ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนา เป็นต้น 
    ๑๔.๑.๗ ประสานที่พัก ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ป้ายเวท ีโต๊ะหมู่บูชา และอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
    ๑๔.๑.๘ เตรียมแบบประเมินโครงการและแบบประเมินต่าง ๆ   

 ๑๔.๒  ระยะที่ ๒ กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๑ รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๒ ด าเนินการปฐมนิเทศและพิธีเปิด 
    ๑๔.๒.๓ ด าเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๔ อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  วิทยากร  และผู้เกี่ยวข้อง 
    ๑๔.๒.๕ วัดและประเมินผลการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๖ จัดท าวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๗ ประเมินผลโครงการ 

    ๑๔.๒.๘ พิธีปิด  
 ๑๔.๓  ระยะที่ ๓ กิจกรรมหลังการพัฒนา 
  สรุปและรายงานผลการด าเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการและสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ (แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา) 
 

๑๕. แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา  
 

 ๑๕.๑ ศึกษา ค้นคว้าสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดท ารายงาน  
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดก่อนเข้ารับการพัฒนา  
 ๑๕.๒ เข้ารับการพัฒนาตามเวลาทีห่ลักสูตรก าหนด ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๘๐  



 ๑๐ 

 ๑๕.๓ ในกรณีจ าเป็นที่ต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้อ านวยการหน่วยด าเนินการพัฒนา 
โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 ๑๕.๔ ตรงต่อเวลา  ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมาย 
 ๑๕.๕ ให้เกียรติวิทยากร และซักถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ 
 ๑๕.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ปฏิบัติตนเหมาะสม  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน   
 ๑๕.๗ ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ระหว่างเข้ารับการพัฒนา 
 ๑๕.๘ ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยด าเนินการพัฒนา 
 ๑๕.๙ ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

…………………………............... 
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11.  แผนภูมแิสดงบทบาทหน่วยงานทีเ่ก่ียวขอ้งกับการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

 - ผู้ที่มีคุณสมบติัขอรับ
   ประเมินวทิยฐานะ
   ช านาญการพเิศษ/
   วทิยฐานะเชี่ยวชาญ

 - ส่วนราชการ/สพป./สพม./
   ส านักบริหารงาน กศ.พเิศษ

ภายในวันที่ 10 ของเดือน

 - สคบศ./หน่วยงานที่ได้รับ
   ความเหน็ชอบจาก สคบศ.

ภายในวันที่ 25 ของเดือน

 - สคบศ./หน่วยงานที่ได้รับ
   ความเหน็ชอบจาก สคบศ.

เสร็จภายใน 6 เดือน

ขั้นตอนการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา

       ก่อนแตง่ตั้งให้มแีละเลื่อนวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

      ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาฯ

ก.ค.ศ.ก าหนดหลักเกณฑ์
การพัฒนาฯ

ส่วนราชการ + สคบศ.
สถาบันอุดมศึกษา หรือ

หน่วยงานอ่ืน  จัดท ารายละเอียด
หลักสตูร 

และคู่มือการพัฒนา

ช านาญการพิเศษ
2 ส่วน ไม่น้อยกว่า

24  ช่ัวโมง

เชี่ยวชาญ
3 ส่วน ไม่น้อยกว่า

30  ช่ัวโมง

ยื่นความประสงค์
เข้ารับการพัฒนา

รวบรวมรายชื่อแจ้ง
หน่วยด าเนินการพัฒนา

หน่วยด าเนินการพัฒนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้า

รับการพัฒนา

ด าเนินการ

ประเมินผลการพัฒนา

ไม่ผา่น ผ่าน

น าผลไปใช้แต่งตั้งภายใน 3 ปี

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
               และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549)
               สามารถน าผลการพฒันาดังกล่าวไปใช้แต่งต้ังให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะ
               เชี่ยวชาญได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่ส าเร็จหลักสูตรการพัฒนา 

เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ



 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 
 

          

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  
    ก่อนแต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 
๒. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ หลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
    ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะผูอ้ านวยการและ 
    รองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๒ 

หลักเกณฑ์และวธิีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

---------------------------- 
 

 ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา 
๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งบาง
ต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิ ดประสิทธิภาพประสิทธิผล และ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ.ได้ก าหนด
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิทยฐานะว่า ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ .ศ. ๒๕๔๗ และมาตรฐาน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สาระส าคัญดังต่อไปนี้ 
 

๑. หลักเกณฑ์ 
 ๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติใน
การเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 ๑.๒ ผลการพัฒนาให้น าไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ภายใน ๓ ปี 
นับแต่วันที่ผู้นั้นส าเร็จหลักสูตรการพัฒนา 

 

๒. วิธีการ 
 ๒.๑ ให้ส่วนราชการ ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร และคู่มือการพัฒนา  
 ๒.๒ ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ท าหน้าที่เป็น  หน่วยด าเนินการพัฒนา 
 ๒.๓ การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในแต่ละต าแหน่ง ให้ด าเนินการ ดังนี้                   
                ๒.๓.๑ การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย ๓  ส่วน ดังนี ้

          ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                            ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา  
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                              
              ส่วนที่ ๓  การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม 
และการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่                                          
                    ๒.๓.๒ ระยะเวลาในการพัฒนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง   
            ๒.๓.๓ การจัดท าคู่มือการพัฒนา ประกอบด้วย 
                                  ๑) คู่มือส าหรับผู้ด าเนินการพัฒนา 



 
๑๓ 

                                  ๒) คู่มือส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา  
            ๒.๓.๔ เมื่อจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการ 
รายงาน ก.ค.ศ. เพ่ือทราบ 
 ๒.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ ๑.๑ ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ต่อส่วนราชการ ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ยื่นต่อส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี 
         ๒.๕ ส่วนราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
รวบรวมรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ท าหนังสือแจ้งไปยังหน่วยด าเนินการพัฒนา ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน 
   หน่วยด าเนินการพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา  สถานที่
และรายละเอียดที่ผู้เข้ารับการพัฒนาควรทราบ ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน       
            ๒.๖  หน่วยด าเนินการพัฒนา ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามหลักสูตร โดยต้องด าเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖ 
เดือน นับแต่วันทีข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นความประสงค์ ขอเข้ารับการพัฒนา โดยมีวิธีการ
พัฒนา ดังนี ้
         ๒.๖.๑ ให้มีการพัฒนาโดยการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น โดยมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักสูตร  

 ๒.๖.๒ ให้มีการพัฒนาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับ     
ผู้เข้ารับการพัฒนา  

๒.๖.๓ ให้มีการพบกลุ่ม 
            ๒.๗ การประเมินผลการพัฒนา พิจารณาจาก ๒ ด้าน  ดังนี้ 
                    ๒.๗.๑ ด้านระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามท่ี หน่วย
ด าเนินการพัฒนาก าหนด 
                     ๒.๗.๒  ด้านหลักสูตร พิจารณาจาก ๓ ส่วน  โดยคะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๑  ส่วนที่ ๒ 
และสว่นที่ ๓ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  ดังนี้ 
                              สว่นที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
                              ส่วนที่ ๒  การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕           
                             ส่วนที่ ๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม 
และการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕    
                    ๒.๗.๓ ผู้ที่ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านทั้ง ๒ ด้าน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านการพัฒนา 
                    ๒.๗.๔ เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ให้หน่วยด าเนินการพัฒนาแจ้งผลการประเมินให้ส่วน
ราชการหรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาหรือส านักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ 
และด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



 
๑๔ 

๓.  มาตรฐานการพัฒนา  
 หน่วยด าเนินการพัฒนา ต้องด าเนินการให้ได้มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
              ๓.๑ การบริหารจัดการ 
       ผู้ด าเนินการพัฒนาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั ้งให้มีและเลื ่อนเ ป็นวิทยฐานะ
เชี ่ยวชาญ อย่างชัดเจน บริหารจัดการโครงการ เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุผลตามหลักการและ
วัตถุประสงค์ของการพัฒนา มีการจัดวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจในเรื่อง
หลักสูตรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๒ หลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาต้องมีความชัดเจนในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา การประเมินผลการพัฒนา 
 ๓.๓ วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ต้องจัดวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตามหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่
มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการและทาง
วิชาชีพในเรื่องที่รับผิดชอบในการพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนา โดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความส าคัญ
ที่สุด  
 ๓.๔  สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา     

สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา มีคู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่มีคุณภาพและเพียงพอส าหรับการศึกษา 
 ๓.๕ สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

 สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย    
ความสะดวก เอ้ือต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนา                
 ๓.๖ การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยยึดวัตถุประสงค์
การพัฒนาเป็นหลัก 
 ๓.๗ ให้มีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และส านักงาน ก.ค.ศ. 
  
                                        .......................................................... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 
 

สว่นที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   ระยะเวลา ๙  ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
 ความรู้ ความสามารถในการจัดวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งาน โครงการ)       
ที่สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับและครอบคลุมภารกิจหลักของสถานศึกษา การเป็นผู้น าและมีส่วนร่วม 
ในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทุกข้ันตอน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงแผน แผนงานหรือ
โครงการ โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือ
ก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ    
การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการสถานศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  

 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ๑. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและเจตคติที่ดีต่อกลยุทธ์การบริหารจดัการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๒. สามารถน าความรู้ ทักษะและเจตคติไปใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ประกอบด้วย  
    ๑.๑ การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งาน โครงการ)    
    ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนาผู้เรียนหรือก าลังคน

สู่ประชาคมอาเซียน  
    ๑.๓ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ   
    ๑.๔ การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เก่ียวข้องไปใช้ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาและวิชาชีพ 
    ๑.๕ การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
     ๑.๖  การส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือการบริหาร

จัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  
 

แนวการจัดกิจกรรม  
 ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๖ สาระของหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น 
 ๑. การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ   

     ๒. การเรียนรู้จากสื่อเทคโนโลย ี
      ๓. การน าเสนอรูปแบบการเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 



 
๑๖ 

   ๔. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา 
      ๕. การชี้แจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย การวิพากษ์  การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ  
      ๖. กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใบงาน น าเสนอผลงาน  
      ๗. การฝึกปฏิบัติด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย 
      ๘. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบผู้เชี่ยวชาญ 

  

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. เอกสาร  
     ๒. ใบกิจกรรม 
     ๓. สื่อเทคโนโลยี 
     ๔. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
  ๕. กรณีศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 

    ๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
     ๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย               
     ๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
     ๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย 
     ๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 

ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน
  ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ                                    ระยะเวลา  ๖  ชั่วโมง 

 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
  การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา 
การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการ
เรียนรู้ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ตลอดจน
กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการมีภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 ๒. สามารถน าความรู ้ทักษะและเจตคติไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ ประกอบด้วย 
๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา      
๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒.๓ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ 
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 



 
๑๗ 

๒.๕ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  
 

แนวการจัดกิจกรรม  
         ให้มกีารบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๕ สาระของหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น 

๑. การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ 
     ๒. การเรียนรู้จากสื่ออีเล็กทรอนิกส์  สื่อวิดีทัศน์ 

  ๓. การชี้แจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ  
 ๔. การน าเสนอตัวอย่างสถานศึกษาต้นแบบทั้งขนาดเล็ก-ใหญ่ โดยใช้ กรณีศึกษา  

บทบาทสมมติ สื่อประกอบ ใบงาน  น าเสนอผลงาน   
 ๕. การแบ่งกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบผู้เชี่ยวชาญ 

  

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
         เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. เอกสาร  
 ๒. ใบกิจกรรม 
  ๓. สื่อเทคโนโลย ี
 ๔. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
 ๕. กรณีศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
          สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 

๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย               
๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย 
๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ  ระยะเวลา  ๖ ชั่วโมง 

 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
     การเป็นผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรม การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รวมถึง การมีจิตส านึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
     ๑. เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาอย่างมีอุดมการณ์ 
     ๒. สามารถบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างมีอุดมการณ์ 
  

สาระของหน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ประกอบด้วย 
    ๓.๑ ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   
    ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
    ๓.๓ การมีจิตส านึก ความมุ่งม่ัน การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ   



 
๑๘ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 
        ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น  
      ๑. การศึกษาเอกสาร วารสาร บทความ เกี่ยวกับชีวประวัติการด ารงชีวิต อุดมการณ์ผลงาน
ของบุคคลแบบอย่างหรือตัวอย่าง  

    ๒. การเรียนรู้จากบุคคลที่เป็นแบบอย่างจากสื่ออิเล็กทรอนิกส์  วิดีทัศน์ 
     ๓. การชี้แจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ  
     ๔. กรณีศึกษาของบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ตัวอย่างจากทุกภาคส่วน  ใบงาน  น าเสนอผลงาน 
     ๕. ตัวอย่างรูปแบบกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม สามารถน าไปปฏิบัติได้  

    ๖. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลที่ประสบความส าเร็จหรือบุคคลในดวงใจและเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา             
     ๗. การปฏิญาณตนหรือท าสัญญาใจในการเป็นแบบอย่างหรือตัวอย่างที่ดี  
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. เอกสาร  
     ๒. ใบกิจกรรม 
     ๓. สื่อเทคโนโลยี 
     ๔. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
  ๕. กรณีศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 

    ๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา     
     ๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย               
     ๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
     ๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย 
     ๕. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 

ส่วนที่  ๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือ 
การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ 
การสร้างเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่                                    ระยะเวลา  ๙ ชั่วโมง 
 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
การสร้าง การวางแผน และการน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนา

นวัตกรรมและเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน   ทั้งในและนอกระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การเป็นวิทยากร  
การประชาสัมพันธ์ การจัดนิทรรศการผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา และการสร้างหรือปฏิบัติงานเป็น
เครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 

  



 
๑๙ 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
     ๑. สามารถสร้าง และวางแผนแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ 

การสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
     ๒. สามารถน าเสนอแผนการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ 

การสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
๓. สามารถเผยแพร่แนวทางการพัฒนางานในวงวิชาการและวิชาชีพ 

 

สาระของหน่วยการเรียนรู้ที ่๔  ประกอบด้วย 
๔.๑ การวางแผน และการน าเสนอแผนการบริหารจัดการสถานศึกษา หรือนวัตกรรมการ

บริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพของครูและคุณภาพของผู้เรียนสู่ประชาคมอาเซียน  
๔.๒ แนวทางการสร้างหรือปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

สถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 
๔.๓  การเผยแพร่แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาในวงวิชาการและวิชาชีพ 

 

แนวการจัดกิจกรรม 

 ให้มีการบูรณาการกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น  

๑. การศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ งานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ  
๒. การเรียนรู้จากสื่ออีเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ 
๓. การชี้แจง การกล่าวน า การเล่าเรื่อง การอภิปราย การวิพากษ์ การบรรยายประกอบกิจกรรมต่างๆ  
๔. กรณีศึกษา บทบาทสมมติ ใบงาน น าเสนอผลงาน 
๕. การน าเสนอแผนการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและสร้างหรือปฏิบัติงาน 

เป็นเครือข่ายเชิงสร้างสรรค์ท่ีหลากหลาย  
๖. การแบง่กลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพบผู้เชี่ยวชาญ 

  

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
 เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น 
 ๑. เอกสาร  
     ๒. ใบกิจกรรม 
     ๓. สื่อเทคโนโลยี 
     ๔. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
  ๕. กรณีศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
 สามารถเลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น 

    ๑. ผลจากการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
     ๒. ผลงานกลุ่ม รายบุคคลโดยการประเมินจากชิ้นงาน รายงานกิจกรรมกลุ่ม งานที่ได้รับมอบหมาย               
     ๓. ประเมินการน าเสนอผลงาน 
     ๔. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่หลากหลาย 

.......................................................... 



 

 

 

 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ข 
 

๑. โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาฯ 
 ๒.  แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน 
              แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
         ๓.  แบบประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๑) 
         ๔.  แบบประเมินรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปผ.ชช.๒) 
         ๕.  แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๓/๑-๓) 

              ๖.  แบบประเมินชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๔/๑-๓) 
         ๗.  แบบประเมินการน าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปผ.ชช.๕/๑-๓) 
         ๘.  แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านท่ี ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตร 
              ส่วนท่ี ๑ - ๓ (ปผ.ชช.๖) 
         ๙.  แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านท่ี ๑ และด้านท่ี ๒ (ปผ.ชช.๗) 
        ๑๐. แบบประเมินวิทยากร (ปว.) 
        ๑๑. แบบประเมินโครงการ (ปคก.) 
        ๑๒. แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา (แบบรายงาน...)    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ 

 
 

หมายเหตุ     ผลรวมของคะแนนส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะ  
                ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

 
 

รายการประเมิน 
 
 

 

ด้านที่ ๑ 
เวลาการ
พัฒนา 

ด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตร 

ส่วนที่ ๑
(คะแนน) 
การพัฒนา
สมรรถนะ 
(๙ช.ม. ) 

ส่วนที่ ๒
(คะแนน) 

การวิเคราะห์ 
บทบาทหน้าที่ 
(๑๒ ช.ม. ) 

ส่วนที่ ๓
(คะแนน) 

การน าเสนอ 
(๙ ช.ม .) 

 
ผลรวม 
๓ ส่วน 

 
ผลจากการศึกษาด้วยตนเอง 
 

ระยะเวลา
เข้ารับ
การ

พัฒนา 
ไม่น้อย
กว่า 

ร้อยละ 
๘๐ 

๑๐ ๑๐ - 

ผลรวมการ
พัฒนาของ
ส่วนที ่๑  

ส่วนที ่๒ และ
ส่วนที ่๓  

ต้องไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ 

 
การมีส่วนร่วมกิจกรรม 

 
๓๐ ๓๐ ๖๐ 

 
ชิ้นงาน (เดี่ยว-กลุ่ม) 

 
๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
การน าเสนอ (เดี่ยว-กลุ่ม) 
 

๒๐ ๒๐ ๒๐ 

 
การทดสอบผลสัมฤทธิ์ 

 
๒๐ ๒๐ - 

 
รวม (คะแนน) 

 
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ 
 

๗๕ ๗๕ ๗๕ 

๒๑ 



 

 

 

แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

ด้านที่ ๑ ประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
แบบ  

ปผ.ชช. 
กิจกรรมหรือ 

งานที่จะประเมิน 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

๑ ประเมินเวลาการ 
พัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

เวลาการเข้ารับการพัฒนาตลอด
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐ 

- ผู้บริหารโครงการ
และวิทยากรประจ า
กลุ่ม 

ประเมิน 
ทุกวัน 

วันสุดท้ายของการ
พัฒนา 

ด้านที่ ๒ ประเมินการพัฒนาตามหลักสูตร ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ 
แบบ  

ปผ.ชช. 
กิจกรรมหรือ 

งานที่จะประเมิน 
ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

๒ ประเมินรายงานผลการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนที่ ๑ 
และส่วนที่ ๒ 
 

ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการพัฒนา
ประเมินจาก ๕ ประเด็น ได้แก่
ความครอบคลุมเนื้อหา  
ความถูกต้องตรงประเด็น  
การบูรณาการเนื้อหา  
แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ   
และการสืบค้น 
ในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

ส่วนที่ ๑ 
คะแนนเต็ม 
๑๐ คะแนน 
ส่วนที่ ๒ 
คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน 

วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ส่งผล
คะแนนการ
ประเมิน
ก่อนสิ้นสุด
การพัฒนา 
๑ วัน 

ผู้เข้ารับการพัฒนา
ส่งรายงาน ในวันที่ 
๑ ของการเข้ารับ
การพัฒนา  

๓/๑ ประเมินการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ ๑ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ ๑ 

ประเมินจาก ๖ ประเด็น ได้แก่ 
ความร่วมมือในกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้น าหรือผู้ตามที่ดี และการตรงเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๓๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๒๒ 



 

 

 

 

 

แบบ  
ปผ.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

๓/๒ ป ร ะ เ มิ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
กิจกรรมของผู้ เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ ๒ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ ๒ และ ๓ 

ประเมินจาก ๖ ประเด็น ได้แก่ 
ความร่วมมือในกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้น าหรือผู้ตามที่ดี และการตรงเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๓๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หนว่ย
การเรียนรู้ 

๓/๓ ประเมินการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ ๓ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ ๔ 

ประเมินจาก ๖ ประเด็น ได้แก่ 
ความร่วมมือในกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้น าหรือผู้ตามที่ดี และการตรงเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๖๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หนว่ย
การเรียนรู้ 

๔/๑ ประเมินชิ้นงาน (เดี่ยว-กลุ่ม)
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วน
ที่ ๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
ความถูกต้องตรงประเด็น 
ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกตส์ู่การปฏิบัติ 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๒๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หนว่ย
การเรียนรู้ 

๔/๒ ประเมินชิ้นงาน (เดี่ยว-กลุ่ม) 
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วน
ที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ 
และ ๓ 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
ความถูกต้องตรงประเด็น 
ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกตส์ู่การปฏิบัติ 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๒๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หนว่ย
การเรียนรู้ 

๒๓ 



 

 

 

 
 

แบบ  
ปผ.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

๔/๓ ประเมินชิ้นงาน (เดี่ยว-กลุ่ม) 
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ 
๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
ความถูกต้องตรงประเด็น 
ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกตส์ู่การปฏิบัติ 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๒๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๕/๑ ประเมินการน าเสนอผลงาน
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ 
๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกตส์ู่การปฏิบัติความ
การตรงต่อเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๒๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๕/๒ ประเมินการน าเสนอผลงาน
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ 
๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ และ 
๓ 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกตส์ู่การปฏิบัติความ
การตรงต่อเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๒๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๕/๓ ประเมินการน าเสนอผลงาน
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ 
๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ  
ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกตส์ู่การปฏิบัติความ
การตรงต่อเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

๒๐ คะแนน วิทยากร
ประจ ากลุ่ม 

ประเมิน 
ตามหน่วย
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๒๔ 



 

 

 

แบบ  
ปผ.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานทีจ่ะประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

๖ กรอกคะแนนผู้เข้ารับการ
พัฒนาด้านที่ ๒ ผลการ
พัฒนาตามหลักสูตรส่วนที่  
๑ – ๓ 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การประเมินชิ้นงาน 
การน าเสนอ และการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

คะแนนส่วนที่ ๑ 
ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ 
๓ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ และ
คะแนนรวมทั้ง  
๓ ส่วน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

คะแนนจริง 
๑๐๐ คะแนน 

คณะ 
กรรมการ 
วัดและ
ประเมินผล 

วันสุดท้าย
การพัฒนา 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา 

๗ สรุปผลประเมินผู้เข้ารับการ
พัฒนา ด้านที่ ๑ และด้านที่ 
๒ 

พิจารณาการประเมิน ๒ ด้าน 
ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนา 
ด้ านที่  ๒  ผลการ พัฒนาตาม
หลักสูตร ส่วนที่ ๑ – ๓ 

ด้านที่ ๑ เวลาการ
พัฒนาต้องไมน่้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  
ด้านทื่ ๒ พิจารณา
จาก ๓ ส่วนโดย
คะแนนแต่ละส่วนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ 
และคะแนนเฉลี่ยทั้ง 
๓ ส่วน ไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐  

ด้านที่ ๑ เวลา
การพัฒนาต้อง
ไม่น้อยกว่า๓๐ 
 ขั่วโมง 
ด้านทื่ ๒ 
คะแนนจริง 
๑๐๐ คะแนน 

คณะ 
กรรมการ 
วัดและ
ประเมินผล 

วันสุดท้าย
การพัฒนา 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา 

๒๕ 



 

 

 

 

 

แบบ  
 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

ปว. ประเมินวิทยากร ประเมินตามรายการ ๑๓ 
ประเด็น 

มากที่สุด         (๕) 
มาก              (๔) 
ปานกลาง        (๓) 
น้อย              (๒) 
น้อยที่สุด        (๑) 

มาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

ตามตาราง
การพัฒนา 
 

หลังจากเสร็จสิ้น
ตามตาราง 
การพัฒนา 

ปคก. ประเมินโครงการ ประเมินตามรายการ ๑๘ 
ประเด็น 

มากที่สุด         (๕) 
มาก               (๔) 
ปานกลาง        (๓) 
น้อย              (๒) 
น้อยที่สุด        (๑) 

มาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ 
ระดับ 

ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

วันสุดทา้ย
ของการ
พัฒนา 

วันสุดทา้ยของการ
พัฒนา 

รายงาน รายงานผลการด าเนินการ
พัฒนา 

๑. ตามแบบรายงาน...ส าหรับ
ผู้บริหารโครงการ 
๒. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับ
การพัฒนา ตามแบบ ปผ.ชช.๗ 
๓. สรุปผลประเมินวิทยากร
รายบุคคล ตามแบบ ปว. 
๔. สรุปผลการประเมินโครงการ 
ตามแบบ ปคก. 

--- 
 

-- ผู้บริหาร
โครงการ 

หลังจาก
เสร็จสิ้น
การพัฒนา 

หลังจากเสร็จสิ้น
การด าเนินการ
พัฒนาภายใน  
๑ สัปดาห์ 

๒๖ 



 

 

 

 
แบบประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

 

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
        และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  รุ่นที่ .......วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด........................ 
 

ที ่
 

ชื่อ -สกุล 
ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนา จ านวน……...ชั่วโมง  (ร้อยละ ๑๐๐) 

จ านวนชั่วโมงที่เข้ารับ 
การพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 
(เกณฑ์ร้อยละ๘๐) 

ผลการประเมิน 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 

(ลงช่ือ)....................................................ผู้ประเมิน         (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน      (ลงช่ือ).................................................ผู้ประเมิน 
    (                                        )                    (                                      )                 (                                     ) 

ปผ.ชช.๑ ส าหรับผู้บริหารโครงการ 
 

๒๗ 



 

 

 

 
แบบประเมินรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   รุ่นที่ ............วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา .....................................จังหวัด........................... 

 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 

ส่วนที่ ๑ รายการประเมิน (คะแนน) ส่วนที่ ๒ รายการประเมิน (คะแนน) 

คว
าม

คร
อบ

 
คล

ุมเ
นื้อ

หา
   

  
คว

าม
ถูก

ต้อ
ง 

ตร
งป

ระ
เด็

น 

กา
รบ

ูรณ
าก

าร
เน

ื้อห
า 

  
แน

วท
าง

กา
ร 

ปร
ะย

ุกต
ส์ู่ก

าร
ปฏ

ิบัต
 ิ

กา
รส

ืบค
น้ 

รวม 
คะแนน

จริง 

คว
าม

คร
อบ

 
คล

ุมเ
นื้อ

หา
   

  

คว
าม

ถูก
ต้อ

ง 
ตร

งป
ระ

เด็
น 

กา
รบ

ูรณ
าก

าร
เน

ื้อห
า 

  
แน

วท
าง

กา
ร 

ปร
ะย

ุกต
ส์ู่ก

าร
ปฏ

ิบัต
 ิ

กา
รส

ืบค
น้ 

รวม 
คะแนน

จริง 

  ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ 
                
                
                
                
                
                
                

 
หมายเหตุ     ระดบัคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 
 
(ลงช่ือ)....................................................ผู้ประเมิน         (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน      (ลงช่ือ).................................................ผู้ประเมิน 
    (                                        )                    (                                       )                (                                     ) 

ปผ.ชช.๒ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
๒๘ 



 

 

 

 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา  

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   รุ่นที่ .......วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ..................................จังหวดั................................. 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าทีผู้่อ านวยการและรองผู้อ านวยการ  หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
รวม 

คะแนน
จริง ความร่วมมือ 

ในกิจกรรม 
ความ

รับผิดชอบ 
การเสนอ 

ความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

การเป็นผู้น า  
หรือผู้ตามที่ดี 

การตรงเวลา 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๖๐ ๓๐ 
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหตุ    ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

 
    (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน     (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน        (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    
        (                                      )                (                                       )                  (                                      ) 

ปผ.ชช.๓/๑ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

๒๙ 



 

 

 

 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา  

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   รุ่นที่ ......วนัที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ..........................................จังหวัด.......................... 

ส่วนที ่๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ และ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
รวม 

คะแนน
จริง ความร่วมมือ 

ในกิจกรรม 
ความ

รับผิดชอบ 
การเสนอ 

ความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

การเป็นผู้น า  
หรือผู้ตามที่ดี 

การตรงเวลา 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๖๐ ๓๐ 
          
          
          
          
          
          
          

 

หมายเหตุ    ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน 
          (                                      )              (                                       )              (                                      ) 

ปผ.ชช.๓/๒ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

๓๐ 



 

 

 

 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา  

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   รุ่นที่ .......วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด............................... 

ส่วนที ่๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่                                    

 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
รวม 

คะแนน
จริง ความร่วมมือ 

ในกิจกรรม 
ความ

รับผิดชอบ 
การเสนอ 

ความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

การเป็นผู้น า  
หรือผู้ตามที่ดี 

การตรงเวลา 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๖๐ ๖๐ 
          
          
          
          
          
          
          

 

หมายเหตุ   ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    
          (                                      )              (                                       )              (                                      )

ปผ.ชช.๓/๓ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

๓๑ 



 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน (เดีย่ว-กลุ่ม) ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผูอ้ านวยการ 

และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   รุ่นที่ .........วันที ่...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด............................... 
  ส่วนที ่๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

ชื่อชิ้นงาน................................................................................................................................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 

รวม 
คะแนน

จริง 
ความ

ครอบคลุม 
เนื้อหาสาระ 

ความ
ถูกต้อง 

ตรงประเด็น 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การ
ประยุกต์สู่
การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๒๐ 
        
        
        
        
        
        
        

 

หมายเหตุ  ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕)                       
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    
          (                                      )               (                                      )              (                                      ) 

ปผ.ชช.๔/๑ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 



 

 

 

 
แบบประเมินชิ้นงาน (เดีย่ว-กลุ่ม) ของผู้เข้ารับการพัฒนา  

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   รุ่นที่ ............วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด................................ 

ส่วนที ่๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ และ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

ชื่อชิ้นงาน................................................................................................................................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 

รวม 
คะแนน 

จริง 
ความ

ครอบคลุม 
เนื้อหาสาระ 

ความ
ถูกต้อง 

ตรงประเด็น 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การ
ประยุกต์สู่
การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๒๐ 
        
        
        
        
        

 

หมายเหตุ   ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕)                       

          
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    

          (                                      )              (                                      )               (                                      )

ปผ.ชช.๔/๒ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

๓๒ 
๓๓ 



 

 

 

 

แบบประเมินชิ้นงาน (เดีย่ว-กลุ่ม) ของผู้เข้ารับการพัฒนา  
 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 

และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ   รุ่นที่ ............วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด.............................. 
ส่วนที ่๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่   
ชื่อชิ้นงาน................................................................................................................................................................... 

 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
คะแนน
รวม 

คะแนน 
จริง 

ความ
ครอบคลุม 
เนื้อหาสาระ 

ความ 
ถูกต้อง 

ตรงประเด็น 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การ
ประยุกต์สู่
การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๒๐ 
        
        
        
        
        
        

          หมายเหต ุ  ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรบัปรุง (ต่ ากว่า๕) 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    
          (                                      )              (                                      )               (                                      

 ปผ.ชช.๔/๓ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

๓๔ 



 

 

 

 
แบบประเมินการน าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ รุ่นที่ .........วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด............................... 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
น าเสนอเรื่อง................................................................................................................................................................... 

 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 

รวม 
คะแนน

จริง 
ความ

ครอบคลุม 
เนื้อหาสาระ 

ความ
ถูกต้องตรง
ประเด็น 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การ
ประยุกต์สู่
การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๒๐ 
        
        
        
        
        
        

 
 

หมายเหตุ   ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕)                       
 

 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    
          (                                      )               (                                      )              (                                      ) 

ปผ.ชช.๕/๑ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
๓๕ 



 

 

 

 
แบบประเมินการน าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ  รุ่นที่ .......วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด................................ 

ส่วนที ่๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ และ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 

น าเสนอเรื่อง................................................................................................................................................................... 
 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 

รวม 
คะแนน 

จริง 
ความ

ครอบคลุม 
เนื้อหาสาระ 

ความ
ถูกต้อง 

ตรงประเด็น 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การ
ประยุกตสู่์
การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๒๐ 
        
        
        
        
        

 

หมายเหตุ   ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕)                       

          
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    

          (                                      )              (                                      )               (                                      ) 

ปผ.ชช.๕/๒ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

๓๖ 



 

 

 

  

แบบประเมินการน าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา  
 หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 

และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ รุน่ที่ .........วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด.............................. 
ส่วนที ่๓ การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่   
น าเสนอเรื่อง................................................................................................................................................................... 

 

ล าดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
คะแนน
รวม 

คะแนน 
จริง 

ความ
ครอบคลุม 
เนื้อหาสาระ 

ความ 
ถูกต้อง 

ตรงประเด็น 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การ
ประยุกต์สู่
การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ ๒๐ 
        
        
        
        
        
        

          
 หมายเหต ุ   ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่ ากว่า๕) 

 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงช่ือ)..................................................ผู้ประเมิน    

          (                                      )              (                                      )               (                                      ) 

 ปผ.ชช.๕/๓ ส าหรับวิทยากรประจ ากลุ่ม 
 

๓๗ 



 

 

 

 

แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตรส่วนที่ ๑ - ๓ 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ
เช่ียวชาญ  รุ่นที่ ..........วนัที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด............................................. 
 

ที ่

 
 

              ชื่อ-สกุล 
 

 

ส่วนที่ ๑ รายการประเมิน (คะแนน) ส่วนที่ ๒ รายการประเมิน (คะแนน) 
ส่วนที่ ๓ รายการประเมิน 

(คะแนน) 
คะแนน 
รวม 

๓ ส่วน 

คะแนน
จริงท่ีได้ 
ร้อยละ 

กา
รศ

ึกษ
า 

ด้ว
ยต

นเ
อง

 

กา
รม

สี่ว
นร

่วม
ใน

กจิ
กร

รม
 

 
ชิ้น

งา
น 

กา
รน

 าเส
นอ

 

กา
รท

ดส
อบ

ผล
สัม

ฤท
ธิ ์

รวม 

กา
รศ

ึกษ
า 

ด้ว
ยต

นเ
อง

 

กา
รม

สี่ว
นร

่วม
ใน

กจิ
กร

รม
 

 
ชิ้น

งา
น 

กา
รน

 าเส
นอ

 

กา
รท

ดส
อบ

ผล
สัม

ฤท
ธิ ์

รวม 

กา
รม

สี่ว
นร

่วม
ใน

กจิ
กร

รม
 

 
ชิ้น

งา
น 

กา
รน

 าเส
นอ

 

รวม 

๑๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๖๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐๐ ๓๐๐ ๑๐๐ 

                    

                    

 
      หมายเหตุ    ๑. ส่วนที ่๑ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕                                                     (ลงช่ือ).............................................................ผู้กรอกคะแนน 
                     ๒. ส่วนที ่๒ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕                                                          (                                                  )     
                     ๓. ส่วนที ่๓ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕                                                     (ลงช่ือ).............................................................ผู้ตรวจทาน 
                     ๔. ผลรวม ของส่วนที่ ๑ ส่วนที ่๒ และส่วนที่ ๓ ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐                (                                                 ) 
                                                                                                                      (ลงช่ือ).............................................................ผู้ตรวจทาน                                                                     
                                                                                                                            (                                                 ) 
 

 ปผ.ชช.๖ ส าหรับคณะกรรมการวัดและประเมินผล
ประเมินผล 
 

๓๘ 



 

 

 

 
 

แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 

และรองผู้อ านวยการเช่ียวชาญ รุ่นที่ ......ระหว่างวันที่ .................เดือน....……........................พ.ศ.................................   
ณ หน่วยพัฒนา ....................................................อ าเภอ..................................จังหวัด............................... 

ที ่

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนา 
จ านวน…….ชั่วโมง 

ด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตร 
เฉลี่ย

คะแนน 
๓ ส่วน 

ได้ร้อยละ 

สรุปผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

จ านวน
ชม. 

ที่เข้ารับ 
การ

พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน  
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ไม่

ผ่าน 
             
             

 
 

 (ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการ 
                                              (                                            ) 

 
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ                  (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 

 

                                                     (                                             )                            (                                             ) 
(ลงชื่อ)..................................................กรรมการ                  (ลงชื่อ)..................................................กรรมการ 

                      (                                             )                            (                                             ) 
อนุมัติ 

ปผ.ชช.๗ ส าหรับคณะกรรมการวัดและประเมินผล 
 

๓๙ 



 

 

 

แบบประเมินวิทยากร 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะ....................................................................................................................รุ่นที.่................. 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ........เรื่อง.............................………………………….…………………................................ 
ชื่อวิทยากร.......................................................ประเมินวันที.่................................เวลา....................น. 
ค าชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร โดยท าเครื่องหมาย 
() ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป 
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1 มีความรู้ความสามารถในเนื้อหา      
2 บูรณาการสาระของหน่วยการเรียนรู้      
3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา       
4 เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้      
5 บุคลิกภาพมีความเหมาะสม      
6 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้      
7 เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ น าไปประยุกต์ใช้กับการ

ปฏิบัติได้ 
     

8 ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
9 เอกสารประกอบการพัฒนา ชัดเจน เข้าใจง่าย      
10 การใช้สื่อประกอบมีความเหมาะสม      

 
11. สิ่งที่ท่านพึงพอใจวิทยากร 
………………………………………………………………………………………………………....................................................
......................................................................................................... .............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
12. สิ่งที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง  
....................................................................................................... ................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
13. ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
....................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .......................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

  ปว. ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา ๔๐ 



 

 

 

แบบประเมินโครงการ 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะ..................................................................................................................... รุ่นที่ ............... 
ณ หน่วยพัฒนา ......................................................................จังหวัด................................................. 
เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ............................. 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑ ท่านได้รับความรู้ แนวคดิ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา      
๒ การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างเจตคติ และพฤติกรรมในทางที่ด ี      
๓ ท่านมั่นใจว่าจะสามารถน าสิ่งทีไ่ด้รบัจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัตงิาน      
๔ ท่านคิดว่าการพัฒนาครั้งนี้บรรลุจดุประสงค์ของหลักสตูร      
๕ ท่านคิดว่าเนื้อหาสาระในหลักสตูรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

ในวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
     

๖ สัดส่วนระหว่างการพัฒนาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่ท่านได้รับ 
มีความเหมาะสม 

     

๗ วิทยากรโดยภาพรวมมีคณุภาพและประสิทธิภาพในการเสรมิสร้าง
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ให้แกท่่าน 

     

๘ กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอือ้ต่อการเรยีนรู้และพัฒนา
ความสามารถของท่านระดับ 

     

๙ ปริมาณงานท่ีมอบหมายให้ท่านปฏิบัติตลอดการพัฒนาเหมาะสม      
๑๐ การทดสอบส่งเสริมการเรยีนรู้ในภาควิชาการ      
๑๑ เอกสารประกอบการพัฒนามีคณุภาพ      
๑๒ สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม      
๑๓ อาหารและเครื่องดื่มมีคณุภาพ      
๑๔ ที่พัก สะดวก สะอาด เรียบร้อย       
๑๕ ท่านได้รับความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ       
๑๖. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในครั้งนี้ 
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
๑๗. สิ่งที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................. 
๑๘. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................ 
 

 ปคก. ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา 

                                                                                                     
             ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
 

๔๑ 



 

 

 

 

แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา    
         หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะ................................................................................................................ รุ่นที่ .......... 
    สังกัด (สพฐ. อศ. กศน.)................ระหว่างวันที่ .................เดือน......……..................พ.ศ............            
    ณ หน่วยพัฒนา ....................................อ าเภอ................................จังหวัด................................ 
    สถานที่พัฒนา........................................อ าเภอ.................................จังหวัด............................... 

............................................ 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
      ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด..............คน เป็นเพศชาย.........คน (ร้อยละ........) เพศหญิง........คน   

(ร้อยละ........) ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่ง................................. (ร้อยละ........)  และต าแหน่ง............................. 
(ร้อยละ........)   สว่นใหญ่ส าเร็จการศึกษาระดับ………… (ร้อยละ........) รองลงมา............... (ร้อยละ........) 
อายุสูงสุด.........ปี  ต่ าสุด..................ปี อายุเฉลี่ย...................ปี 

  
 ผลการด าเนินการ 
  (สิ่งที่ต้องรายงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้) 
  ๑. รายงานผลการด าเนินการพัฒนา (แบบรายงาน...ส าหรบัผู้บริหารโครงการ) 

๒. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบ ปผ.ชช.๗)  คณะกรรมการวัดและประเมินผล  
    น าส่งผู้บริหารโครงการ 

  ๓. สรุปผลประเมินวิทยากรรายบุคคล (แบบ ปว.) 
          ๔. สรุปผลการประเมินโครงการ (แบบ ปคก.) 
 

 
 

แบบรายงาน... ส าหรับผู้บริหารโครงการ ๔๒ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ค 
 
 

๑. แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา 

๒. แบบทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓. แบบแนะน าวิทยากร 

๔. แบบขอบคุณวิทยากร 

๕. แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา 
๖. ใบลาป่วย  ใบลากิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา    
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการ 

และรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ   รุ่นที่ ............วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด............................................. 
 

ที่ ชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง

(ผอ./รองผอ.) 
สถานที่ท างาน/อ าเภอ/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย ์

วุฒิ 
การศึกษา

สูงสุด 
อายุ โทรศัพท์มือถือ E-mail 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

ส ำหรับผู้บริหำรโครงกำร 

๔๔ 



 

 

  

  

ส ำหรับ 

ติดรูปถ่ำย 
ขนำด 1 น้ิว 

ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ…………………………………. 

  สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
ระหว่างวันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ............. 

รุ่นที่...........ณ  หน่วยพัฒนา.......................................   จังหวัด............................................... 

ส่วนที่  1  ประวัติส่วนตัว ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ค าน าหน้าช่ือ   นาย    นาง    นางสาว    
เพศ    ชาย   หญิง      เลขประจ าตัวประชาชน................................................................... 

 
 

ยศ หรือราชทินนาม............................................................................................................................  

ช่ือ........................................................นามสกลุ.................................................................................  

เกิดวันที.่....................เดือน...........................................พ.ศ........................อาย.ุ...................ปี      

ศาสนา   พุทธ     ครสิต์     อิสลาม    อื่น ๆ(ระบุ)................................................  

ที่อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่ที่......................ช่ือหมู่บ้าน............................................................. 
 

ถนน / ซอย.....................................................ต าบล / แขวง.............................................................. 
 

อ าเภอ / เขต............................................................จังหวัด................................................................      

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท.์........................................................................ 
 

                 ส่วนที่  2   ประวัติการรับราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที ่

เริ่มรับราชการวันที.่.................เดือน.................................................พ.ศ...........................................      

ต าแหน่งปัจจุบัน.................................................................................................................................    

สถานท่ีท างาน.................................................................................................................................... 
 

อ าเภอ / เขต............................................................จังหวัด...............................................................      

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท.์....................................................................... 
 

ส่วนที่  3  การศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ระดบัการศึกษาสูงสุด  …………………………………………………………………………..  

                                             ปริญญาตรี           ปริญญาโท        ปริญญาเอก  

ช่ือย่อ  วุฒิ................................สาขาวิชา / วิชาเอก............................................................................  

จากสถาบันการศึกษา............................................................................................................................  

 
…………………………………………………….. 

ลายมือช่ือเจ้าของประวัต ิ

๔๕ 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

ท่านสมาชิก  ที่เคารพ 
 
 วิชาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อผู้บริหาร  เพราะ........................................................ 
วิชานั้น คือ...........................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
วิทยากรที่จะให้ความรู้แก่เรา   ท่านจบการศึกษาระดับ 
ระดับ...........................................................จาก..................................................................................  
ระดับ...........................................................จาก..................................................................................  
ระดับ...........................................................จาก..................................................................................  
ประสบการณ์ในการท างาน 
 1.  .......................................................................................................................... ............... 
 2.  ............................................................................................................ .............................. 
 3.  .......................................................................................................................... ................ 
ผลงานทางวิชาการ 
 1.  .......................................................................................................................... ............... 
 2.  ............................................................................................ ............................................. 
 3.  .......................................................................................................................... ............... 
ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
 ..............................................................................................................................................  
วิทยากรท่านนี้คือ 
 ............................................................................................................................. .................. 
 
 
                                                               ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรบรรยาย (ครับ, ค่ะ) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     แบบฟอร์มแนะน าวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง  ผู้แนะน าวิทยากรสามารถดัดแปลงได้ 
                 ตามความเหมาะสม 
 

แบบแนะน าวิทยากร 

๔๖ 



 

 

 
 
 
 
 
ท่านวิทยากรที่เคารพ 
 
 กระผม (ดิฉัน)  ในนามของผู้เข้ารับการพัฒนารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ที่ท่านได้ให้เกียรติสละเวลามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง………………………....................................................................................... .................................... 
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................. ................................................................................................  
(พูดเนื้อหาสาระ)   พวกเราจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์...................................................................... . 
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................ 
............................................................................................................................. ................................
............................................................................. ............................................................................... 
โอกาสนี้พวกเราขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง  (ปรบมือพร้อมกันตามนัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     แบบฟอร์มขอบคุณวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง  ผู้ขอบคุณวิทยากรสามารถดัดแปลงได้ 
                 ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 

 

 

 

แบบขอบคุณวิทยากร 

๔๗ 



 

 

 

แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา 
                                                        

 เขียนที ่ .............................................. 
                                                                          วันที.่.....เดือน...................พ.ศ. ............ 

 
เรื่อง  ขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการ……………………………… 
  
 ข้าพเจ้า................................................ต าแหน่ง....................สถานศึกษา............................. 
อ าเภอ........................................จังหวัด..........................................................เป็นผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร............................................................................................................................. ................. 
รุ่นที่................ระหว่างวันที่................................................................................... .............................. 
ขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนาเพ่ือไปด าเนินการ.................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ตั้งแต่วันที่....เดือน..................พ.ศ. ......เวลา........น.ถึงวันที่.....เดือน................พ.ศ. .......เวลา........น.
ขณะออกนอกหน่วยพัฒนาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์............................................
และผู้ใกล้ชิดชื่อ..................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................  

      
                                   ขอแสดงความนับถือ 

 
 

         ลงชื่อ.................................................... 
     (........................................................) 

 
 
 
 
 
 
ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/วิทยากรประจ ากลุ่ม 
เห็นควร     อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
ลงช่ือ ......................................................... 
(.................................................................)  
 วันท่ี..............เดือน...................................พ.ศ............ 

๔๘ 



 

 

ใบลาป่วย/ลากิจ 
 

เขียนที ่ .............................................. 
                                                                        วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
เรื่อง  ขออนุญาตขอลาป่วย/ลากิจ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการ.............................................................................. 
  
 ข้าพเจ้า................................................ ต าแหน่ง....................สถานศึกษา.............................. 
อ าเภอ........................................จังหวัด..............................................................เป็นผู้เข้ารบัการพัฒนา
หลักสูตร............................................................................................................................. .................... 
รุ่นที่.................ระหว่างวันที่................................................................................... ............................... 
ขอลาป่วย/ลากิจ เนื่องจาก.................................................................................................... ... 
ตั้งแต่วันที่......เดือน................พ.ศ. ......เวลา........น.ถึงวันที่......เดือน...............พ.ศ. .......เวลา........น.เป็น
เวลาที่ขาดการพัฒนา...........ชม.  สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์...........................และผู้
ใกล้ชิดชื่อ..................................................หมายเลขโทรศัพท์.............................. 

      
  
  

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

        ลงชื่อ....................................................... 
                                          (........................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/วิทยากรประจ ากลุ่ม 
เห็นควร     อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
ลงช่ือ ......................................................... 
  (.............................................................. ...) 

๔๙ 



 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาคผนวก ง 

 
 
 

ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
  

๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ  
งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรอง 
 ผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

       ๑.๑ การวางแผนกลยุทธ์และการประเมินแผนงาน (งาน โครงการ)  
      ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือผลิต และพัฒนา    
                           ผู้เรียนหรือก าลังคนสู่ประชาคมอาเซียน  
      ๑.๓ การส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ   
       ๑.๔ การน ากฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องไปใช้ในการ  
                          บริหารจัดการสถานศึกษาและวิชาชีพ 
       ๑.๕ การระดมทรัพยากรและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
                          เพ่ือพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา 
        ๑.๖  การส่งเสริมสนับสนุน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อ    
                          การบรหิารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนรู้  

   

ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
                     ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 ๒.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา      

๒.๒ กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๒.๓ การสร้างพลังเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือปฏิรูปการเรียนรู้ 
๒.๔ การส่งเสริมสนับสนุนให้มีการวิจัยและพัฒนา(R&D) เพ่ือพัฒนา 
      คุณภาพผู้เรียน 
๒.๕ กระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษา  

  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๓.๑ ผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

      ๓.๒ วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา 
      ๓.๓ การมีจติส านึก ความมุ่งมั่น การสร้างศรัทธาและมีอุดมการณ์ในวิชาชีพ   

๒. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน 
ประกอบด้วย บทน า เนื้อเรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นราย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๓ ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากร
ประจ ากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ 

๕๑ 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
 

                                     
รายชื่อคณะกรรมการจัดท าคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผูอ้ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

รายชื่อคณะกรรมการจดัท าคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผูอ้ านวยการ 

และรองผูอ้ านวยการเชี่ยวชาญ  
 

ที่ปรึกษา 

 

๑. นายอภิชาติ  จีระวุฒ ิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.  

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ  
 

๑. ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๒. รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพิทักษ์ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

๓. นายธเนศ  ข าเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผูอ้ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

๑. ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนข า รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา   

๒. นายกฤษฎี  ศรีบรรพต รองผู้อ านวยการ ส านักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

๓. นายประสิทธิ์  แสงพินิจ ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดนครราชสีมา 

๔. นายบุญส่ง  จ าปาโพธิ ์            ผู้อ านวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน ส านักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา 

๕. นายพรสมบัติ  ค าตรง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต ๘ 

๖. ดร. แสน   สมนึก ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 

๗. นางจริยา  เอียบสกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

  

๕๓ 



 

 

 

๘. ดร. สุพจน์   เกิดสุวรรณ ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนสุธีวิทยา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๙. นางเบญจางค์  ถิ่นธานี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ส านักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

๑๐. นางสาวอรวด ี ธานี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

๑๑. นายสันติ   พยัคฆ์ขาม นายช่างเทคนิคช านาญการ ส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา 

๑๒. นายมารุต  ชื่นฉิมพลี พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 

๑๓. นางระวีวรรณ   โพธิ์วัง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา   

๑๔. นางแก้วตา   ไทรงาม ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา   

๑๕. นายณรงค์ศักดิ ์ สุมาลย์โรจน์ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา   

๑๖. นางสาวนงเยาว์   ภู่แก้ว ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา   

๑๗. นางสุรีย์พร  จึงประเสริฐศรี ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา   

๑๘. นางสุฐิชา  สีขาว ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา   

๑๙. นางสาวสุรัสวดี  มุสิกบุตร ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา  . 

๒๐. นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 
ทางการศึกษา   

๒๑. นายวิสูตร  ปฐมโรจนฤทธ์ ครู ค.ศ.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา   

๒๒. นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย ครู ค.ศ.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา  . 

๒๓. นางรจนา  พิมพกรรณ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

๒๔. ดร.อรทัย  ศักดิ์สูง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

๒๕. นางชุติญา   หิรัญคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  . 

  

๕๔ 



 

 

 

๒๖. นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

๒๗. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  . 

๒๘. นางอรุณ   ใบแก้ว นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

๒๙. นางอ าพร   จิตรใจ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

๓๐. นางกรรัตน์   โชคประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

 

 

คณะท างานจัดท าคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งตั้งใหม้ีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผูอ้ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

 

๑. ดร.สงบ  อินทรมณี   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ประธานอ านวยการ 
จัดท าคู่มือ 

๒.นางระวีวรรณ โพธิ์วัง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา   

หัวหน้าโครงการ 
 

๓. นางวิภา  ปัญญานุวัฒน์ ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา   

หัวหน้าคณะท างาน 
 

๔. นายสง่า  โพธิ์วัง ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

๕. นางอรุณี   รุ่มนุ่ม ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

๖. นางจินตนา สินธุพันธ์ประทุม ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

๗. นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ์ ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

๘. นางสุพรรณี  สมิท ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

๙. นางณัฐธพร  เล็กเลิศศิริวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา   

คณะท างาน 

๑๐. นางชัชฎา  พารุ่ง ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างานและ
เลขานุการ 

 

  

๕๕ 


