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หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว.21) 

 
 
 
 
 
 
 
 

คณะครุศาสตร์   
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

ปี พ.ศ. 2563 



2 
 

ค าน า 
 

 หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อใหม้ี/เล่ือนวิทย 
ฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว.21) เป็นหลักสูตรท่ีมุ่งพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
มีความรู้ ความสามารถในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น คณะ
ผู้จัดท าหลักสูตรและคณะวิทยากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ท่านได้มีการ
พัฒนางาน พฒันาตนเองเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 
 
 
 
   

   
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย ขัวนา) 

  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มี/เล่ือน
วิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว.21) 
  
หลักการและเหตุผล 
 

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายมุ่งเน้นให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีการ
พัฒนาตนเองและส่ังสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อแสดงถึง
ความช านาญและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน รวมท้ังส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีมีวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบสามารถสร้างความ
เข้มแข็งให้กับวิชาชีพครูและสามารถยกระดับคุณภาพครูให้มี ศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนได้อย่างแท้จริงซึ่ง ก.ค.ศ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหนึ่งครูมีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 
0206.3 / ว.21 ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 และก าหนดแนวปฏิบัติการด าเนินการในช่วง
ระยะเวลาเปล่ียนผ่านโดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครู
ให้มีวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา จึงได้ร่วมมือกับวิทยากรผู้มีความรู้และช านาญการพิเศษในจัดท าโครงการเพื่อสนับสนุนให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้น า
ความรู้ หลักการ แนวคิด เทคนิคและวิธีการไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนา
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังสามารถให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานหรือ
ผู้เกี่ยวข้องได้  คณะผู้ด าเนินการจึงเล็งเห็นความส าคัญและได้จัดท าโครงการนี้ 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อพัฒนาให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถเตรียมความพร้อมในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
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2. เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 
เป้าหมาย 

1. เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
1.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 

เตรียมความพร้อมในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
1.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสแลก  

เปล่ียนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 2. เป้าหมายเชิงปริมาณ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องเข้า
ร่วมฝึกอบรม จ านวน 400 คน 
 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ บุคลากรจากหน่วยงานของเอกชนท่ี
สนใจ 

 
จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 
 จ านวน  100 คน ต่อกลุ่ม  
 
สถานที่จัดอบรม 
 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
 
ระยะเวลาการจัดอบรม 
 ใช้เวลาในการฝึกอบรม จ านวน  2  วัน หรือไม่น้อยกว่า 14  ช่ัวโมง   
 
เนื้อหาของหลักสูตรที่ฝึกอบรม 
 หลักเกณท์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทย
ฐานะและเล่ือนวิทยฐานะ ว.21 
 



5 
 

สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา 
 1. แหล่งเรียนรู้หรือแหล่งวิทยาการต่าง ๆ 

2. ส่ือเทคโนโลยี เช่น ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ วีดีทัศน์ บทเรียนออนไลน์ และชุดน าเสนอ 
3. ส่ือส่ิงพิมพ์ เช่น เอกสาร หนังสือ ต ารา ใบงาน ใบความรู้ แบบฝึก แบบสังเกตการณ์

สอน แบบตรวจสอบรายการ แบบทดสอบ แบบบันทึกการสอนซ่อมเสริม แบบประเมินผล 
แบบสอบถามความพึงพอใจ เอกสารประกอบการฝึกอบรมและคู่มือต่าง ๆ 
 
หมายเหตุ 

- เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
หลักสูตรท่ีก าหนดไว้ 

 
การรายงานตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้แต่งกายสุภาพและมารายงานตัวเพื่อเข้ารับการฝึกอบรม ในวันท่ี
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ต้ังแต่เวลา 07.00–08.00 น. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนา  
เบอร์โทรติดต่อ 081-6449098 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ต าบลนคร
ชุม อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร   
 
งบประมาณ 
 1. รายรับ   เก็บจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 100 คนๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 
150,000 บาท ถั่วจ่ายทุกรายการเท่าท่ีจ่ายจริงตามรายการต่อไปนี้ 
       2.  รายจ่าย ค่าตอบแทนวิทยากร  ค่าอาหาร  ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม ค่าเอกสาร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานท่ีพัก และการด าเนินการ เป็นเงิน  150,000  บาท  (ถัวจ่ายทุกรายการ
ตามท่ีจ่ายจริง) 
 
วิธีการวัดและประเมินผลการพัฒนาของหลักสูตร 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษามคีวามรู้ ความเข้าใจ และสามารถ 

1. การประเมินผลการ
เรียนรู ้
2. ประเมินจากช้ินงาน 

1. แบบทดสอบผลการ
เรียนรู ้
2. ใบงาน 
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ตัวชี้วัดความส าเร็จ วิธีการประเมิน เคร่ืองมือประเมิน 
เตรียมความพร้อมในการประเมินวิทย
ฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง 
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสแลก  
เปล่ียนความคิดเห็นระหว่างวิทยากรและ
ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม 
 
 

1. การมีส่วนร่วม 
2. ประเมินจากช้ินงาน 

1. แบบสังเกต 
2. ใบงาน 
 

3. ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา
และผู้เกี่ยวข้องมีความพึงพอใจในการ
ด าเนินงานตามโครงการ ร้อยละ 80 ขึ้น
ไป หรือระดับดีขึ้นไป 

การสอบถามความพึง
พอใจ 

แบบสอบถามความพึง
พอใจ 
 

 
ตารางการฝึกอบรม 
 
 ตารางการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อให้มี/เล่ือนวิทยฐานะตามเกณฑ์ใหม่ (ว.21) ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ต าบลนครชุม อ าเภอเมือง  จังหวัดก าแพงเพชร 
 

ก าหนดการ รายละเอียด หมายเหตุ 

วันที่ 1   

07.00-08.00 น.  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียน   
08.30-09.30 น. พิธีเปิด และบรรยายเรื่องหลักเกณท์และวิธีการให้ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ต าแหน่งครูมีวิทยฐานะและเล่ือน 
วิทยฐานะว.21 
- การเขียนแบบ วฐ.1-วฐ.3 

 

09.30-10.30 น. - กระประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน 13 ตัว
บ่งช้ี) ข้อ 5 ของ วฐ.2 

 

10.30-10.45  น. พัก อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
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ก าหนดการ รายละเอียด หมายเหตุ 

10.45 -12.00 น. - กระประเมินผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี (3 ด้าน 13 ตัว
บ่งช้ี) ข้อ 5 ของ วฐ.2 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเท่ียง  
13.00-14.00 น. - การสร้างและพัฒนาหลักสูตร  
14.00-14.15 น. พัก อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
14.15-15.15 น. - การพัฒนากลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้ (ใบงาน)  
15.15-17.00 น. - การสร้างและพัฒนาส่ือนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา 

และแหล่งเรียนรู้ (ใบงาน)  
- การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ 
- สรุปบทเขียน 

 

วันที่ 2   
08.30-09.30 น. - การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู ้  
09.30-10.30 น. - การบริหารการจัดการช้ันเรียน 

- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

10.30-10.45  น. พัก อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
10.45 -12.00 น. - การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าช้ันเรียนหรือ

ประจ าวิชา (ใบงาน) 
- การพัฒนาตนเอง การพัฒนาวิชาชีพ PLC (ใบงาน) 

 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารเท่ียง  
13.00 - 14.00 น. - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  

- การสร้างกระบวนการ PLC 
- การเขียนบันทึก PLC 

 

14.00 - 14.15 น. พัก อาหารว่างและเครื่องด่ืม  
14.15 - 15.15 น. - ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC)  

- การสร้างกระบวนการ PLC 
 

15.15 - 17.00 น. - การเขียนบันทึก PLC 
- ถอดบทเรียน น าเสนอผลงาน 

 

17.00 - 17.30 น. - มอบเกียรติบัตร  
หมายเหตุ : อาจมีการปรับเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม 
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เกณฑ์การจบหลักสูตร 
1. ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกกิจกรรมในระดับดีขึ้นไป 
2. เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาท้ังหลักสูตร 

 
ช่วงเวลาที่จัดอบรม 

1. ช่วงเวลาท่ีจัดอบรม (บรรยาย/ปฏิบัติการ)  เวลา 08.00 – 17.00 น. 
2. ช่วงเวลาท่ีจัดกิจกรรมต่อเนื่องตามความเหมาะสมของคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วม

อบรม  
 
ผู้ดูแลโครงการ 

- ผู้รับผิดชอบโครงการหลัก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย  ขัวนา  อาจารย์ประจ าสาขาหลักสูตรและการสอน 

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เบอร์โทรติดต่อ : 081-6449098 Facebook : 
ผศ.ดร.ขวัญชัย  ขัวนา E-mail : najarn9@gmail.com  
 - ผู้รับผิดชอบโครงการร่วม 
 อาจารย์ ดร.ธารทิพย์ ขัวนา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง เบอร์โทรติดต่อ : 095-5642012 Facebook : 
ดร.ธารทิพย์  ขัวนา 
 
สิ่งอ านวยความสะดวกและบริการต่างๆ 

1. อาหารเช้า กลางวัน และเย็น  2  มื้อ  เป็นเวลา  2  วัน 
2. อาหารว่าง วันละ 2 มื้อ เป็นเวลา 2 วัน 
3. คู่มือ เอกสารประกอบการอบรม 
4. วัสดุ อุปกรณ์ฝึกปฏิบัติท่ีต้องใช้ในการอบรม  

 
ค่าธรรมเนียมในการอบรม 
 ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม  จ านวน  1,500 บาท  (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)   
 
ระยะเวลาในการรับสมัคร 
 ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 กันยายน 2563 

mailto:najarn9@gmail.com
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ก าหนดการฝึกอบรม 
 3 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2563 
 
การช าระค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม 
 ช าระตามเงื่อนไขของโครงการ ติดต่อโดยตรงกับผู้ประสานงานโครงการฝึกอบรม   
ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา ธนาคารกรุงเทพ เลขท่ีบัญชี 685-0-10498-2 เบอร์โทรติดต่อ 081-
6449098, Facebook : ผศ.ดร.ขวัญชัย ขัวนา Line : 081-6449098, E-mail : 
Najarn9@gmail.com 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเตรียม 

ความพร้อมในการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ใหม่ได้อย่างถูกต้อง  
2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องมีโอกาสแลกเปล่ียนความ 

คิดเห็นระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมฝึกอบรม  
3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถน าความรู้ หลักการ แนวคิด  

เทคนิคและวิธีการไปปรับปรุงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล สามารถให้ค าแนะน าแก่เพื่อนร่วมงานหรือผู้เกี่ยวข้องได้ 

 
ข้อตกลงและเง่ือนไข  

1. หากผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมช าระเงินแล้วยกเลิกการเข้ารับการอบรม ทางผู้จัดการ
อบรมสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน หากเกิดความเสียหายต่อการจัดอบรมและ
ผู้เข้าอบรมโดยรวมท่านจะต้องรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตามจริง 

2. หากมีความจ าเป็น ทางผู้จัดการอบรมสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงก าหนดการอบรม  
3. หากทางผู้จัดการอบรมไม่สามารถด าเนินการตามก าหนดได้ผู้สมัครเข้าร่วมอบรมจะได้รับ

เงินลงทะเบียนคืน 
4. ท่านจะต้องตรวจสอบความเคล่ือนไหวต่างๆ ทาง E-mail อย่างต่อเนื่อง และตรวจสอบ

ความถูกต้องของ E-mail รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ท่านให้เรียบร้อย 
 

 
 


