คู่มือ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สาหรับผู้ดาเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการ
พัฒนา

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. ๒๕๕๔

ข

สารบัญ

คานา
สารบัญ
ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ
เลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ระยะเวลาในการพัฒนา
ตารางการพัฒนาตามหลักสูตร
วิธีการพัฒนา
คุณสมบัติของวิทยากร
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา
สถานที่และแหล่งเรียนรู้
การประเมินผลการพัฒนา
แผนภูมิแสดงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนา
- ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
- หน่วยงานดาเนินการพัฒนา
- สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
บทบาทของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการพัฒนา
- บทบาทผู้บริหารโครงการ
- บทบาทคณะกรรมการวิชาการ
- บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล
- บทบาทวิทยากร
- บทบาทวิทยากรประจากลุ่ม
กระบวนการบริหารโครงการ
- ระยะที่ ๑ ก่อนการพัฒนา
- ระยะที่ ๒ ระหว่างการพัฒนา
- ระยะที่ ๓ หลังการพัฒนา
แนวปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
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ค

สารบัญ (ต่อ)
ภาคผนวก ก
- หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ภาคผนวก ข
- โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาฯ
- แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
- แบบประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปค.ชช.๑)
- แบบประเมินรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปค.ชช.๒)
- แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปค.ชช.๓/๑-๓)
- แบบประเมินชิ้นงาน (เดี่ยว-กลุ่ม)ของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปค.ชช.๔/๑-๒)
- แบบประเมินการนาเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปค.ชช.๕)
- แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนาด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตร
ส่วนที่ ๑ - ๓ (ปค.ชช.๖)
- แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ (ปค.ชช.๗)
- แบบประเมินวิทยากร (ปว.)
- แบบประเมินโครงการ (ปคก.)
- แบบรายงานผลการดาเนินการพัฒนา (แบบรายงาน...)
ภาคผนวก ค
- แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา
- แบบทะเบียนประวัติ
- แบบแนะนาวิทยากร
- แบบขอบคุณวิทยากร
- แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา
- ใบลาป่วย ใบลากิจ
ภาคผนวก ง
- ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ภาคผนวก จ
- รายชื่อคณะกรรมการจัดทาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
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คู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่ นเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
สาหรับผู้ดาเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. ความเป็นมา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๗
มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งบางตาแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบกับ ก.ค.ศ. กาหนดมาตรฐานวิทยฐานะเกี่ยวกับหน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะสาหรับ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งระบุว่า
ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยระบุให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ดาเนินการ
จัดทาหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ซึ่งบัดนี้ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการและ
หน่วยดาเนินการพัฒนามีแนวทางการนาหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาครูให้เป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด จึงได้จัดทาคู่มือสาหรับผู้ดาเนินการพัฒนาและ
เข้ารับการพัฒนาของหลักสูตรดังกล่าวขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยดาเนินการพัฒนามีแนวทางในการพัฒนาครูก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญให้เป็นไปตามหลักสูตรและได้ตามมาตรฐานเดียวกัน
๓. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
๓.๑ จุดประสงค์หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๓.๑.๑ เพิ่มพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ
๓.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
๓.๑.๓ สามารถน าเสนอแนวทางการพั ฒ นางานในหน้ า ที่ การพั ฒ นานวั ต กรรม
การสร้างหรือ การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ
๓.๒ โครงสร้างหลักสูตร หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คือ
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูเชี่ยวชาญ
ส่ว นที่ ๓ การนาเสนอแนวทางการพัฒ นางานในหน้าที่ห รือพัฒ นานวัตกรรมและ
การสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ

๒
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ จานวนไม่น้อย
กว่า 12 ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูเชี่ยวชาญ ตามที่กาหนดไว้ในมาตรฐานวิทยฐานะ จานวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ส่วนที่ ๓ การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการ
สร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ จานวนไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ดังนี้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม
และการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
(รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก หน้า 16)
๔. ระยะเวลาในการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ใช้เวลาในการพัฒนาตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ณ หน่วย
ดาเนินการพัฒนา
๕. ตารางการพัฒนาตามหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
วันทีห่ นึ่งของการพัฒนา
เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
16.00 – 17.00

ลงทะเบียน ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง ปฐมนิเทศและพิธีเปิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน (ต่อ)
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

๓
วันทีส่ องของการพัฒนา
เวลา 08.30 – 09.00 น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พัฒนาความเป็นผู้นาทาง
วิชาการ
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาความเป็นผู้นา
ทางวิชาการ (ต่อ)

วันทีส่ ามของการพัฒนา
เวลา 08.30 – 09.00 น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู(ต่อ)

วันทีส่ ่ขี องการพัฒนา
เวลา 08.30 – 09.00 น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วันทีห่ ้าของการพัฒนา
เวลา 08.30 – 09.00 น.
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.
13.00 – 16.00 น.
๑๖.๐๐ – ๑๖.3๐ น.

กิจกรรมเสริมประสบการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลยุทธ์การวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลยุทธ์การวางแผน
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ)
ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒
กิจกรรมเสริมประสบการณ์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนาเสนอแนวทางการ
สร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้อง
กับงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
พักรับประทานอาหารกลางวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนาเสนอแนวทางการ
สร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ)
ประเมินโครงการ พิธีปิด

หมายเหตุ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และกิจกรมเสริมประสบการณ์นี้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้
ตามความเหมาะสม

๔
๖. วิธีการพัฒนา
๖.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น
๖.๒ การพัฒนาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของผู้พัฒนา
๖.๓ การพบกลุ่ม
๗. คุณสมบัติของวิทยากร
วิทยากรมีคุณสมบัติ ดังนี้
๗.๑ เป็นผู้ที่เข้าใจจุดประสงค์ของหลักสูตร
๗.๒ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จ เป็นที่ยอมรับ
ในทางวิชาการและวิชาชีพในสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๗.๓ มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาสาคัญที่สุด
๘. สือ่ และนวัตกรรมการพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการพัฒนาตาม
หลักสูตร มีคู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา มีการใช้สื่อเทคโนโลยี รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ที่มีคุณภาพ
และจานวนเพียงพอสาหรับการพัฒนา
๙. สถานที่และแหล่งเรียนรู้
สถานที่ที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอานวย
ความสะดวกเอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษา ค้นคว้าอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนา
๑๐. การประเมินผลการพัฒนา
การประเมินผลการพัฒนา พิจารณาจาก ๒ ด้าน ดังนี้
๑๐.๑ ด้านระยะเวลา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ ตามที่หน่วยดาเนินการพัฒนากาหนด
๑๐.๒ ด้านหลักสูตร มีรายละเอียดการประเมิน พิจารณาจาก ๓ ส่วน โดยคะแนนเฉลี่ย
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๓ การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ
การสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ผู้ที่ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านทั้ง ๒ ด้าน สาหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านการพัฒนา
เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ให้หน่วยดาเนินการพัฒนาแจ้งผลการประเมิน ให้สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและส่วนราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือสานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๕
๑๑. แผนภูมิแสดงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๖
12. บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดาเนินการพัฒนา
๑2.๑ ส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ
มีบทบาท ดังนี้
๑2.๑.๑ ประกาศและรับสมัครข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มี
คุณสมบัติให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญและประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้
๑2.๑.๒ ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด
ที่สมัครเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้
๑2.๑.๓ รวบรวมและจัดทาบัญชีรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาและ
ทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยดาเนินการพัฒนา ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
๑2.๑.๔ ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อได้รับแจ้งผลการประเมินของผู้เข้า
รับการพัฒนาจากหน่วยดาเนินการพัฒนา
๑2.๒ หน่วยดาเนินการพัฒนา
หมายถึง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบให้เป็นหน่วยดาเนินการพัฒนา โดยมี
บทบาท ดังนี้
๑2.๒.๑ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา สถานที่และรายละเอียด
ที่ผู้เข้ารับการพัฒนาควรทราบ ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
๑๒.๒.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ ผู้บริหารโครงการ วิทยากรประจากลุ่ม
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผลและคณะกรรมการอื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
๑๒.๒.๓.จัดประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๒.๒.๒ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ
ก่อนดาเนินการพัฒนา
๑๒.๒.๔ ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาที่กาหนด โดยต้อง
ดาเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือนนับตั้งแต่วันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น
ยื่นใบสมัครเพื่อขอเข้ารับการพัฒนา
๑๒.๒.๕ แจ้งผลการประเมิน เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น ให้ส่วนราชการ สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา หรือสานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ เพื่อดาเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๑๒.๒.๖ สรุปและรายงานผลการดาเนินการพัฒนาให้แก่ส่วนราชการ และสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ
๑๒.๓ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
๑2.๓.๑ ร่วมกับส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นจัดทารายละเอียด
หลักสูตรและคู่มือการพัฒนา
๑๒.๓.๒ ร่วมกับส่วนราชการ วางแผนและประสานแผนการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญให้ชัดเจน
๑๒.๓.๓ ประสานกับหน่วยงานทีส่ ถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ

๗
ศึกษาเห็นชอบให้ดาเนินการพัฒนา เกี่ยวกับมาตรฐานและความพร้อมตลอดจนการสร้างความเข้าใจ
ในบทบาท หน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ
๑๒.๓.๔ เป็ น หน่ ว ยด าเนิน การพั ฒ นาข้ า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึก ษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด
๑๒.๓.๕ กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาของหน่ว ยดาเนินการ
พัฒนา
๑๒.๓.๖ ประสานการจัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตร ซึ่งได้รับ
การอนุมัติให้ผ่านการพัฒนาจากผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ตามแบบประเมิน (แบบ ปผ.ชช. ๗)
๑๒.๓.๗ รายงานผลการดาเนิ น การพั ฒ นาให้ ส่ ว นราชการ ในกรณี ที่ เ ป็ น หน่ ว ย
ดาเนินการพัฒนาเอง
๑๓. บทบาทของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการพัฒนา
๑๓.๑ บทบาทผู้บริหารโครงการ
๑๓.๑.๑ ประสานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดาเนินการ
พัฒนา เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา กาหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ
๑๓.๑.๒ ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดาเนินการพัฒนา
๑๓.๑.๓ ดาเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอน อย่างเป็นระบบให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่กาหนด
๑๓.๑.๔ อานวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอด
โครงการ
๑๓.๑.๕ ให้คาปรึกษาแนะนา และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินการพัฒนา
๑๓.๑.๖ กากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
๑๓.๑.๗ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรรายบุคคล
๑๓.๑.๘ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ
๑๓.๑.๙ รายงานผลการดาเนินการพัฒนา (แบบรายงานผลการดาเนินการพัฒนา) ให้
ผู้อานวยการหน่วยดาเนินการพัฒนาเพื่อดาเนินการต่อไป
๑๓.๒ บทบาทคณะกรรมการวิชาการ
๑๓.๒.๑ ศึกษาและทาความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดาเนินการพัฒนา
๑๓.๒.๒ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่กาหนดไว้ในคู่มือ
๑๓.๒.๓ ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงวิชาการ ให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๓ บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล
๑๓.๓.๑ ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
หลักสูตร และแบบประเมินต่างๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือ

๘
๑๓.๓.๒ จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินต่างๆ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) ที่กาหนด
ไว้ในคู่มือให้แก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือวิทยากรประจากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑๓.๓.๓ ชี้แจงและทาความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมินต่างๆ ที่กาหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือ
วิทยากรประจากลุ่มและผู้เกี่ยวข้อง
๑๓.๓.๔ รวบรวมแบบประเมินต่างๆ ในข้อ ๑๓.๓.๒ จากผูบ้ ริหารโครงการ วิทยากร
หรือวิทยากรประจากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผล
๑๓.๓.๕ คัดเลือกข้อสอบและจัดทาแบบทดสอบ ที่ได้รับจากวิทยากรในแต่ละสาระ
การเรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ส่วนละ ๔๐ ข้อ รวม
ข้อสอบทั้งฉบับ ๘๐ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ชั่วโมง (รวมคะแนนเต็มทั้งฉบับ ๔๐ คะแนน) ในกรณีที่สาระ
การเรียนรู้ใดไม่ได้รับข้อสอบจากวิทยากร ให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลร่วมกับวิทยากรประจา
กลุ่มพิจารณาออกข้อสอบตามความเหมาะสม
๑๓.๓.๖ สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนน (แบบ ปค.ชช. ๖)
และแบบสรุ ป ผลการพั ฒ นาตามแบบประเมิ น (แบบ ปค.ชช. ๗) ที่ ก าหนดไว้ ใ นคู่ มื อ การพั ฒ นา
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ มีและเลื่ อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ ทั้ง นี้
ผู้ลงนามในแบบประเมิน ประกอบด้วย ผู้ อานวยการหน่วยดาเนินการพัฒนาเป็นประธานกรรมการ
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผลและผู้บริหารโครงการ รวมไม่น้อยกว่า ๔ คน
๑๓.๔ บทบาทวิทยากร
๑๓.๔.๑ ศึกษาหลักสูตรและทาความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้
ชัดเจน
๑๓.๔.๒ ดาเนินการจัดกิจกรรมตามขอบข่ายสาระ และแนวทางการจัดกิจกรรมของ
หน่วยการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรกาหนด
๑๓.๔.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีที่มีวิทยากรเป็น
ทีม
๑๓.๔.๔ ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในสาระของหน่วย
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
๑๓.๔.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้
แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑๓.๔.๖ จัดทาต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลย ของแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ ส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลของหน่วยดาเนินการพัฒนา
๑๓.๕ บทบาทวิทยากรประจากลุ่ม
วิทยากรประจากลุ่ม หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการพัฒนา
อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีบทบาท ดังนี้
๑๓.๕.๑ ศึกษาหลักสูตรและทาความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน
๑๓.๕.๒ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอานวยความสะดวกให้แก่วิทยากร
๑๓.๕.๓ ให้คาปรึกษา แนะนาเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ในสาระของหน่วยการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ

๙
๑๓.๕.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกาลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เข้า
รับการพัฒนา
๑๓.๕.๕ ร่วมกับวิทยากร จัดทาต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือกพร้อมเฉลย
๑๓.๕.๖ ประเมินผลรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เข้ารับการพัฒนา
(แบบ ปค.ชช.๒) ซึ่งนาส่งในวันปฐมนิเทศ
๑๓.๕.๗ ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่กาหนดไว้ในภาคผนวก ข
(แบบ ปค.ชช.๑ - ปค.ชช.๕ )
๑๔. กระบวนการบริหารโครงการ
แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้
๑๔.๑ ระยะที่ ๑ ก่อนการพัฒนา
๑๔.๑.๑ ขออนุมัติโครงการและกิจกรรมโครงการ
๑๔.๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการทาหน้าที่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร วิทยากรประจา
กลุ่ม กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผลและกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๑๔.๑.๓. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๔.๑.๒ เพื่อชี้แจงทาความเข้าใจ
เกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ
ก่อนดาเนินการพัฒนา
๑๔.๑.๔ เชิญประธานพิธีเปิด-ปิด เตรียมคากล่าวรายงาน และ คากล่าวเปิด-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
สาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา และวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็นในการดาเนินการพัฒนา เป็นต้น
๑๔.๑.๗ ประสานที่ พั ก ห้ อ งประชุ ม โสตทั ศ นู ป กรณ์ อาหาร อาหารว่ า งและ
เครื่องดื่ม ป้ายเวที โต๊ะหมู่บูชา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
๑๔.๑.๘ เตรียมแบบประเมินโครงการและแบบประเมินต่าง ๆ
๑๔.๒ ระยะที่ ๒ ระหว่างการพัฒนา
๑๔.๒.๑ รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา
๑๔.๒.๒ ดาเนินการปฐมนิเทศและพิธีเปิด
๑๔.๒.๓ ดาเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา
๑๔.๒.๔ อานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง
๑๔.๒.๕ วัดและประเมินผลการพัฒนา
๑๔.๒.๖ จัดทาวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา
๑๔.๒.๗ ประเมินผลโครงการ
๑๔.๒.๘ พิธีปิด
๑๔.๓ ระยะที่ ๓ หลังการพัฒนา
สรุ ป และรายงานผลการด าเนิ น การพั ฒ นาให้ ส่ ว นราชการและสถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ (แบบรายงานผลการดาเนินการพัฒนา)

๑๐
๑๕. แนวปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
๑๕.๑ ศึกษา ค้นคว้าสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดทารายงาน
ตามที่หลักสูตรกาหนดก่อนเข้ารับการพัฒนา
๑๕.๒ เข้ารับการพัฒนาตามเวลาที่หลักสูตรกาหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๕.๓ ในกรณีจาเป็นที่ต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้อานวยการหน่วยดาเนินการ
พัฒนา โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรประจากลุ่ม
๑๕.๔ ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมาย
๑๕.๕ ให้เกียรติวิทยากร และซักถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้อยคาที่สุภาพ
๑๕.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
๑๕.๗ ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ระหว่างเข้ารับการพัฒนา
๑๕.๘ ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยดาเนินการพัฒนา
๑๕.๙ ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
…………………………...............
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11. แผนภูมแิ สดงบทบาทหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มแี ละเลื่อนวิทยฐานะชานาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาฯ
ก.ค.ศ.กาหนดหลักเกณฑ์
การพัฒนาฯ

ส่วนราชการ + สคบศ.
สถาบันอุดมศึกษา หรือ
หน่วยงานอื่น จัดทารายละเอียด
หลักสูตร
และคู่มือการพัฒนา

ขั้นตอนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยื่นความประสงค์
เข้ารับการพัฒนา

รวบรวมรายชื่อแจ้ง
หน่วยดาเนินการพัฒนา

- ผู้ที่มีคุณสมบัติขอรับ
ประเมินวิทยฐานะ
ชานาญการพิเศษ/
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ
- ส่วนราชการ/สพป./สพม./
สานักบริหารงาน กศ.พิเศษ
ภายในวันที่ 10 ของเดือน

หน่วยดาเนินการพัฒนา
ประกาศรายชื่อผู้เข้า
รับการพัฒนา

- สคบศ./หน่วยงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สคบศ.

ภายในวันที่ 25 ของเดือน
ชานาญการพิเศษ
2 ส่วน ไม่น้อยกว่า
24 ชั่วโมง

เชี่ยวชาญ
3 ส่วน ไม่น้อยกว่า
30 ชั่วโมง

ดาเนินการ

- สคบศ./หน่วยงานที่ได้รับ
ความเห็นชอบจาก สคบศ.
เสร็จภายใน 6 เดือน

เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ

ประเมินผลการพัฒนา

ไม่ผา่ น

ผ่าน

นาผลไปใช้แต่งตั้งภายใน 3 ปี
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มี หรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ
และวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว 2 ลงวันที่ 13 มกราคม 2549)
สามารถนาผลการพัฒนาดังกล่าวไปใช้แต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชานาญการพิเศษ หรือวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญได้ภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สาเร็จหลักสูตรการพัฒนา

ภาคผนวก ก
๑. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตัง้ ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๒. รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

๑๒

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่ นเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
.....................................
ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิ ทธิผล และความก้าวหน้าแก่
ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ.ได้กาหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สาหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิทยฐานะว่า ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
ก.ค.ศ. จึงกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ มีและเลื่ อนเป็ น วิทยฐานะเชี่ย วชาญ ให้ เป็นไปตามมาตรา ๘๐ แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรฐานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งมีสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี้
๑. หลักเกณฑ์
๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติในการ
เสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
๑.๒ ผลการพัฒนาให้นาไปใช้ในการแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ภายใน ๓ ปี
นับแต่วันที่ผู้นั้นสาเร็จหลักสูตรการพัฒนา
๒. วิธีการ
๒.๑ ให้ ส่ วนราชการ ร่ วมกั บสถาบั นพั ฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึ กษา และ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น จัดทารายละเอียดของหลักสูตร และคู่มือการพัฒนา
๒.๒ ให้สถาบั นพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรื อหน่ วยงานอื่นที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทาหน้าที่เป็นหน่วยดาเนินการพัฒนา
๒.๓ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในแต่ละตาแหน่ง ให้ดาเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ การจัดทารายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ส่ ว นที่ ๒ การสั ง เคราะห์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิ ด ชอบและวางแผนพัฒ นา
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่กาหนด
ไว้ในมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนที่ ๓ การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม และ
การสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
๒.๓.๒ ระยะเวลาในการพัฒนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง

๑๓
๒.๓.๓ การจัดทาคู่มือการพัฒนา ประกอบด้วย
๑) คู่มือสาหรับผู้ดาเนินการพัฒนา
๒) คู่มือสาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
๒.๓.๔ เมื่อจัดทารายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาแล้วเสร็จให้ส่วนราชการ รายงาน
ก.ค.ศ. เพื่อทราบ
๒.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ ๑.๑ ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ต่อส่วนราชการ ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ยื่นต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี
๒.๕ ส่ ว นราชการหรื อ ส านั กงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือส านักบริห ารงานการศึกษาพิเศษ
รวบรวมรายชื่อผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ
ทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยดาเนินการพัฒนา ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน
หน่วยดาเนินการพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา สถานที่และ
รายละเอียดที่ผู้เข้ารับการพัฒนาควรทราบ ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน
๒.๖ หน่วยดาเนินการพัฒนา ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตัง้ ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามหลักสูตร โดยต้องดาเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน
นับแต่วันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นความประสงค์ ขอเข้ารับการพัฒนา โดยมีวิธีการพัฒนา
ดังนี้
๒.๖.๑ ให้มีการพัฒนาโดยการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น โดยมีการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับหลักสูตร
๒.๖.๒ ให้ มีการพัฒ นาโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ เป็นไปตามความเหมาะสมกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา
๒.๖.๓ ให้มีการพบกลุ่ม
๒.๗ การประเมินผลการพัฒนา พิจารณาจาก ๒ ด้าน ดังนี้
๒.๗.๑ ด้านระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามที่ หน่วยดาเนินการ
พัฒนากาหนด
๒.๗.๒ ด้านหลักสูตร พิจารณาจาก ๓ ส่วน โดยคะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และ
ส่วนที่ ๓ ต้องไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๒ การสั ง เคราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและวางแผนพั ฒ นา
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามที่กาหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
ส่วนที่ ๓ การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือ พัฒนานวัตกรรม และ
การสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๒.๗.๓ ผู้ ที่ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านทั้ง ๒ ด้าน ส่ วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ยื่นความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านการพัฒนา

๑๔
๒.๗.๔ เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ให้หน่วยดาเนินการพัฒนาแจ้งผลการประเมินให้ส่วน
ราชการหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ
และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
๓. มาตรฐานการพัฒนา
หน่วยดาเนินการพัฒนา ต้องดาเนินการให้ได้มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
๓.๑ การบริหารจัดการ
ผู้ดาเนินการพัฒนาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ ยวชาญ อย่าง
ชัดเจน บริหารจัดการโครงการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
มีการจัดวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓.๒ หลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาต้องมีความชัดเจนในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร
วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา การประเมินผลการพัฒนา
๓.๓ วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ต้องจัดวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตามหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการและทางวิชาชีพใน
เรื่องที่รับผิดชอบในการพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนา โดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความสาคัญที่สุด
๓.๔ สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา
ตามหลักสูตรการพัฒนา มีคู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสื่อสารและ
สารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีคุณภาพและเพียงพอสาหรับการศึกษา
๓.๕ สถานที่และแหล่งเรียนรู้
สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการพั ฒ นาต้ อ งเหมาะสม มี บ รรยากาศที่ ดี มี อุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อ านวย
ความสะดวก เอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนา
๓.๖ การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยยึดวัตถุประสงค์การ
พัฒนาเป็นหลัก
๓.๗ ให้ มี ก ารประเมิ น เพื่ อ พั ฒ นาหลั ก สู ต ร อย่ า งน้ อ ยปี ล ะ ๑ ครั้ ง โดยสถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และสานักงาน ก.ค.ศ.
..........................................................

๑๕

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
--------------------------ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินและการวิจัย เกี่ยวกับการ
พัฒนาหลักสูตร เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลตลอดจน
ให้ข้อชี้แนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินและการวิจัย เกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
๒. มีทักษะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินและการวิจัย เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้ การจัดทาแผนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
๓. สามารถให้ข้อชี้แนะผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาผู้เรียน
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินหลักสูตร
๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๓. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๔. เทคนิคการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง 4 สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๒. การบรรยาย
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา

๑๖
เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น
๑. สื่อสิ่งพิมพ์
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. สื่อเทคโนโลยี
๔. สื่ออุปกรณ์
๕. แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการ
ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นาทางวิชาการการสร้าง
บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นาทางวิชาการ
๒. สามารถสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
๓. สามารถสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นาทางวิชาการ
๒. การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
๓. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๒. การบรรยาย
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา

๑๗
เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น
๑. สื่อสิ่งพิมพ์
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. สื่อเทคโนโลยี
๔. สื่ออุปกรณ์
๕. แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ การปฏิบัติงาน
ของครูเชี่ยวชาญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเป็นครูต้นแบบเพื่อถ่ายทอดจิตวิญญาณของความเป็นครู ในการ
สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ความมีวินัยและการปฏิบัติตนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. มีเจตคติที่ดีและตระหนักในจิตวิญญาณความเป็นครูต้นแบบ
๒. สามารถนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ที่สร้างเสริมความเป็นครูต้นแบบ
๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง 3 สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๒. การบรรยาย
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๘

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น
๑. สื่อสิ่งพิมพ์
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. สื่อเทคโนโลยี
๔. สื่ออุปกรณ์
๕. แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
ระยะเวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้ ตลอดจนการวางแผนกลยุทธ์และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๑. สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนรู้
๒. สามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย
๑. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการ
เรียนรู้
๒. กลยุทธ์การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
แนวการจัดกิจกรรม
ให้มีการจัดกิจกรรมทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย เช่น
๑. การศึกษาด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ
๒. การบรรยาย

๑๙
๓. การอภิปราย
๔. กรณีศึกษา
๕. การฝึกปฏิบัติ
๖. การแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อและอุปกรณ์
เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น
๑. สื่อสิ่งพิมพ์
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. สื่อเทคโนโลยี
๔. สื่ออุปกรณ์
๕. แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
๒. ประเมินชิ้นงาน
๓. ประเมินการนาเสนอผลงาน
๔. ทดสอบความรู้
ส่วนที่ ๓ การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม และการสร้างหรือ
การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของครูเชี่ยวชาญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การจัดทาและนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม
และการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของ
ครูเชี่ยวชาญ
ระยะเวลา ๖ ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
นาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้และการสร้าง
หรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
๒. นาเสนอผลการพัฒนางานในหน้าที่หรือนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ ในการ
จัดการเรียนรู้
๓. นาเสนอแนวทางการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
กระบวนการพัฒนา
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดาเนินการดังนี้
๑. เตรียมข้อมูล เอกสาร ผลงานการพัฒนางานในหน้าที่หรือนวัตกรรม
๒. เตรียมข้อมูล เอกสาร ที่เกี่ยวกับประสบการณ์ การปฏิบัติงานการสร้างเครือข่าย
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการนาเสนอระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร

๒๐

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
เลือกใช้สื่อให้สอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เช่น
๑. สื่อสิ่งพิมพ์
๒. สื่ออิเล็กทรอนิกส์
๓. สื่อเทคโนโลยี
๔. สื่ออุปกรณ์
๕. แหล่งเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
เลือกวิธีการวัดและประเมินผลให้สอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน เช่น
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา
2. ประเมินการนาเสนอผลงาน
---------------------------

ภาคผนวก ข
๑. โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ
๒. แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
๓. แบบประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
(ปค.ชช.๑ สาหรับวิทยากรประจากลุ่ม)
๔. แบบประเมินรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(ปค.ชช.2 สาหรับวิทยากรประจากลุ่ม)
๕. แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา
(ปค.ชช.3/๑-๓ สาหรับวิทยากรและวิทยากรประจากลุ่ม)
๖. แบบประเมินชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
(ปค.ชช.4/1-2 สาหรับวิทยากรและวิทยากรประจากลุ่ม)
๗. แบบประเมินการนาเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
(ปค.ชช.5 สาหรับวิทยากรและวิทยากรประจากลุ่ม)
๘. แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ 2 ผลการพัฒนาตามหลักสูตร
(ปค.ชช.6 สาหรับคณะกรรมการประเมินผล)
๙. แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (สาหรับผู้บริหารโครงการ)
(ปค.ชช.7 สาหรับคณะกรรมการประเมินผล)
๑๐. แบบประเมินวิทยากร
(ปว.สาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา)
๑๑. แบบประเมินโครงการ
(ปคก. สาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา)
๑๒. แบบรายงานผลการดาเนินการพัฒนา
(แบบรายงาน สาหรับผู้บริหารโครงการ)

2๒

โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตร
รายการประเมิน

ด้านที่ ๑
เวลาการ
พัฒนา

ส่วนที่ ๑
(คะแนน)
การพัฒนา
สมรรถนะ
(12ช.ม. )

ส่วนที่ ๒
ส่วนที่ ๓
(คะแนน)
(คะแนน)
การสังเคราะห์ การนาเสนอ
บทบาทหน้าที่ (6 ช.ม .)
(๑๒ ช.ม. )

ผลจากการศึกษาด้วยตนเอง

๑๐

๑๐

-

การมีส่วนร่วมกิจกรรม

๓๐

๓๐

50

40

40

-

-

-

50

๒๐

๒๐

-

รวม (คะแนน)

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

เกณฑ์การผ่านร้อยละ

๗๕

๗๕

๗๕

ชิ้นงาน (เดี่ยว-กลุม่ )
การนาเสนอ (เดี่ยว-กลุม่ )
การทดสอบผลสัมฤทธิ์

หมายเหตุ

ระยะเวลา
เข้ารับ
การ
พัฒนา
ไม่น้อย
กว่า
ร้อยละ
๘๐

ผลรวม
๓ ส่วน

ผลรวมการ
พัฒนาของ
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒ และ
ส่วนที่ ๓
ต้องไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

ผลรวมของคะแนนส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะ
ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด

แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ด้านที่ ๑ ประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
แบบ
กิจกรรมหรือ
ประเด็นการประเมิน
ปค.ชช.
งานที่จะประเมิน
๑
ประเมินเวลาการ
เวลาการเข้ารับการพัฒนาตลอด
พัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตร
ด้านที่ ๒ ประเมินการพัฒนาตามหลักสูตร ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓
แบบ
กิจกรรมหรือ
ประเด็นการประเมิน
ปค.ชช.
งานที่จะประเมิน
๒
ประเมินรายงานผลการศึกษา ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า
ค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนที่ ๑ ด้วยตนเองก่อนเข้ารับการพัฒนา
และส่วนที่ ๒
ประเมินจาก ๕ ประเด็น ได้แก่
ความครอบคลุมเนื้อหา
ความถูกต้องตรงประเด็น
การบูรณาการเนื้อหา
แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ
และการสืบค้น
ในส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒

เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๘๐
เกณฑ์การประเมิน
ระดับคะแนน
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี
(๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)

-

คะแนนเต็ม
ส่วนที่ ๑
คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน
ส่วนที่ ๒
คะแนนเต็ม
๑๐ คะแนน

ผู้ประเมิน
ผู้บริหารโครงการ
และวิทยากรประจา
กลุ่ม

ผู้ประเมิน

วันประเมิน
ประเมิน
ทุกวัน
วันประเมิน

วิทยากร
ส่งผล
ประจากลุ่ม คะแนนการ
ประเมิน
ก่อนสิ้นสุด
การพัฒนา
๑ วัน

วันกาหนดส่ง
วันสุดท้ายของการ
พัฒนา
วันกาหนดส่ง
ผู้เข้ารับการพัฒนา
ส่งรายงาน ในวันที่
๑ ของการเข้ารับ
การพัฒนา

2๓

แบบ
กิจกรรมหรือ
ปค.ชช.
งานที่จะประเมิน
๓/๑ ประเมินการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ ๑ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ ๑, ๒
๓/๒

ป ร ะ เ มิ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม
กิ จ กรรมของผู้ เ ข้ า รั บ การ
พัฒ นา ส่ ว นที่ ๒ หน่ว ยการ
เรียนรู้ที่ ๓ และ ๔

๓/๓

ประเมินการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ ๓ หน่วยการ
เรียนรู้ที่ ๕

๔/๑

ประเมินชิ้นงาน (เดี่ยว-กลุ่ม)
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วน
ที่ ๑ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ ๑
และ ๒

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

ประเมิ น จาก ๖ ประเด็ น ได้ แ ก่
ความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความคิดเห็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้นาหรือผู้ตามที่ดี และการตรงเวลา
ประเมิ น จาก ๖ ประเด็ น ได้ แ ก่
ความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความคิดเห็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้นาหรือผู้ตามที่ดี และการตรงเวลา
ประเมิ น จาก ๖ ประเด็ น ได้ แ ก่
ความร่ ว มมื อ ในกิ จ กรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความคิดเห็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็ น
ผู้นาหรือผู้ตามที่ดี และการตรงเวลา
ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ความถูกต้องตรงประเด็น
ความคิดสร้างสรรค์
การประยุกต์สู่การปฏิบัติ

ระดับคะแนน
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี
(๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
ระดับคะแนน
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี
(๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
ระดับคะแนน
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี
(๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
ระดับคะแนน
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี
(๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)

คะแนนเต็ม

ผู้ประเมิน

วันประเมิน

วันกาหนดส่ง

๓๐ คะแนน

วิทยากร
ประจากลุ่ม

ประเมิน
ตามหน่วย
การเรียนรู้

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หน่วย
การเรียนรู้

๓๐ คะแนน

วิทยากร
ประจากลุ่ม

ประเมิน
ตามหน่วย
การเรียนรู้

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หน่วย
การเรียนรู้

๕๐ คะแนน

วิทยากร
ประจากลุ่ม

ประเมิน
ตามหน่วย
การเรียนรู้

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หน่วย
การเรียนรู้

๔๐ คะแนน

วิทยากร
ประจากลุ่ม

ประเมิน
ตามหน่วย
การเรียนรู้

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หน่วย
การเรียนรู้

2๔

แบบ
กิจกรรมหรือ
ปค.ชช.
งานที่จะประเมิน
๔/๒ ประเมินชิ้นงาน (เดีย่ ว-กลุ่ม)
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วน
ที่ ๒ หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ที่ ๓
และ ๔
๕

๖

ประเด็นการประเมิน

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่
ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ความถูกต้องตรงประเด็น
ความคิดสร้างสรรค์
การประยุกต์สู่การปฏิบัติ
ประเมินการน าเสนอผลงาน ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่
ของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วน ความครอบคลุมเนื้อหาสาระ
ที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ความคิดสร้างสรรค์
การประยุกต์สู่การปฏิบัติความ
การตรงต่อเวลา
กรอกคะแนนผู้เข้ารับการ
ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่
พัฒนาด้านที่ ๒ ผลการ
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
พัฒนาตามหลักสูตร ส่วนที่ การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๑-๓
การประเมินชิ้นงาน
การนาเสนอ และการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์

เกณฑ์การประเมิน

คะแนนเต็ม

ผู้ประเมิน

วันประเมิน

วันกาหนดส่ง

ระดับคะแนน
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี
(๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
ระดับคะแนน
ดีมาก (๙-๑๐)
ดี
(๗-๘)
พอใช้ (๕-๖)
ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
คะแนนส่วนที่ ๑ ส่วนที่
๒ และส่วนที่ ๓ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๗๕ และ
คะแนนรวมทั้ง
๓ ส่วน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

๔๐ คะแนน

วิทยากร
ประจากลุ่ม

ประเมิน
ตามหน่วย
การเรียนรู้

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หน่วย
การเรียนรู้

๕๐ คะแนน

วิทยากร
ประจากลุ่ม

ประเมิน
ตามหน่วย
การเรียนรู้

หลังจากเสร็จสิ้นการ
พัฒนา แต่ละ หน่วย
การเรียนรู้

คะแนนจริง
คณะ
๑๐๐ คะแนน กรรมการ
วัดและ
ประเมินผล

วันสุดท้าย
การพัฒนา

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา

๒๕

แบบ
๗

กิจกรรมหรือ
ประเด็นการประเมิน
งานที่จะประเมิน
สรุ ปผลประเมิน ผู้เข้ารั บการ พิ จ ารณาการประเมิ น ๒ ด้ า น
พัฒ นา ด้านที่ ๑ และด้านที่ ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนา
๒
ด้ า นที่ ๒ ผลการพั ฒ นาตาม
หลักสูตร ส่วนที่ ๑ – ๓

ปว.

ประเมินวิทยากร

ประเมินตามรายการ ๑๓
ประเด็น

ปคก.

ประเมินโครงการ

ประเมินตามรายการ ๑๘
ประเด็น

เกณฑ์การประเมิน
ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนาต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ด้านทื่ ๒ พิจารณาจาก ๓
ส่วนโดยคะแนนแต่ละส่วนไม่
ต่ากว่าร้อยละ ๗๕ และ
คะแนนเฉลี่ยทัง้ ๓ ส่วน ไม่ตา่
กว่าร้อยละ ๘๐
มากที่สุด
(๕)
มาก
(๔)
ปานกลาง
(๓)
น้อย
(๒)
น้อยที่สุด
(๑)
มากที่สุด
(๕)
มาก
(๔)
ปานกลาง
(๓)
น้อย
(๒)
น้อยที่สุด
(๑)

คะแนนเต็ม

ผู้ประเมิน วันประเมิน

วันกาหนดส่ง

ด้านที่ ๑ เวลา
การพัฒนาต้องไม่
น้อยกว่า ๓๐
ขัว่ โมง
ด้านทื่ ๒ คะแนน
จริง ๑๐๐
คะแนน

คณะ
วันสุดท้าย
กรรมการ การพัฒนา
วัดและ
ประเมินผล

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา

มาตราส่วน
ประมาณค่า ๕
ระดับ

ผู้เข้ารับการ ตามตาราง
พัฒนา
การพัฒนา

หลังจากเสร็จสิ้น
ตามตาราง
การพัฒนา

มาตราส่วน
ประมาณค่า ๕
ระดับ

ผู้เข้ารับการ วันสุดท้าย
ของการ
พัฒนา

วันสุดท้ายของ
การพัฒนา

พัฒนา

2๖

แบบ

กิจกรรมหรือ
งานที่จะประเมิน
รายงาน รายงานผลการดาเนินการ
พัฒนา

ประเด็นการประเมิน

เกณฑ์การประเมิน

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

---

คะแนนเต็ม
--

ผู้ประเมิน วันประเมิน
ผู้บริหาร
โครงการ

หลังจาก
เสร็จสิ้น
การพัฒนา

วันกาหนดส่ง
หลังจากเสร็จสิ้น
การดาเนินการ
พัฒนาภายใน
๑ สัปดาห์

2๗

ปค.ชช.๑ สาหรับผู้บริหารโครงการ

แบบประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ .................................
วันที่ ...........……................................... ณ หน่วยพัฒนา ....................................................................................................จังหวัด........................
ที่

ชื่อ -สกุล

ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนา จานวน……...ชั่วโมง (ร้อยละ ๑๐๐)
จานวนชั่วโมงที่เข้ารับ
คิดเป็นร้อยละ
ผลการประเมิน
การพัฒนา
(เกณฑ์ร้อยละ๘๐)
ผ่าน/ไม่ผ่าน

2๘

ปค.ชช.2 สาหรับวิทยากรประจากลุ่ม

แบบประเมินรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หน่วยพัฒนา...............................................
รุ่นที.่ ............

หมายเหตุ

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

๑๐

ส่งทันเวลา

๕๐

๑๐

รวม

คะแนน
จริง

๕๐

๑๐

ระดับคะแนน ดีมาก (๙ - ๑๐) ดี (๗ - ๘) พอใช้ (๕ - ๖) ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)

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

(

๑๐

การประ
ยุกต์

๑๐

รูปแบบการ
สรุป

๑๐

คะแนน
จริง

ชัดเจนตรง
ประเด็น

๑๐

รวม

ครอบ
คลุมเนื้อหา

การประ
ยุกต์

๑๐

ส่วนที่ ๒

ส่งทันเวลา

รูปแบบการ
สรุป

ชื่อ-สกุล

ชัดเจนตรง
ประเด็น

ลาดับ

ครอบ
คลุมเนื้อหา

ส่วนที่ ๑

)

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

(

)

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

(

)
๒๙

ปค.ชช.3/๑ สาหรับวิทยากรหรือวิทยากรประจา
กลุม่

แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา

หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ .......
วันที่ ...........……...............ณ หน่วยพัฒนา ..................................จังหวัด.................................
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ
(หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการ)

ลาดับ

ชื่อ–ชื่อสกุล

ความร่วมมือ
ในกิจกรรม
๑๐

ความ
รับผิดชอบ
๑๐

รายการประเมิน
การเสนอ
ความคิดริเริ่ม
ความคิดเห็น
สร้างสรรค์
๑๐
๑๐

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (๙ - ๑๐) ดี (๗ - ๘) พอใช้ (๕ - ๖) ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน

(

)

(

)

การเป็นผู้นา
หรือผู้ตามที่ดี
๑๐

การตรงเวลา
๑๐

รวม

คะแนน
จริง

๖๐

๓๐

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

(

)
3๐

ปค.ชช.3/๒ สาหรับวิทยากรหรือวิทยากรประจากลุ่ม

แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ .......
วันที่ ...........……...............ณ หน่วยพัฒนา ..................................จังหวัด.................................
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูเชี่ยวชาญ
(หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู และหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ลาดับ

ชื่อ–ชื่อสกุล

ความร่วมมือ
ในกิจกรรม
๑๐

ความ
รับผิดชอบ
๑๐

รายการประเมิน
การเสนอ
ความคิดริเริ่ม
ความคิดเห็น
สร้างสรรค์
๑๐
๑๐

การเป็นผู้นา
หรือผู้ตามที่ดี
๑๐

การตรงเวลา
๑๐

รวม

คะแนน
จริง

๖๐

๓๐

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (๙ - ๑๐) ดี (๗ - ๘) พอใช้ (๕ - ๖) ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน

(

)

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

(

)

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

(

)
3๑

ปค.ชช.3/๓ สาหรับวิทยากรหรือวิทยากรประจากลุ่ม

แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ .......
วันที่ ...........……...............ณ หน่วยพัฒนา ..................................จังหวัด.................................
ส่วนที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงาน
ในหน้าที่ของครูเชี่ยวชาญ
ลาดับ

ชื่อ–ชื่อสกุล

ความร่วมมือ
ในกิจกรรม
๑๐

ความ
รับผิดชอบ
๑๐

รายการประเมิน
การเสนอ
ความคิดริเริ่ม
ความคิดเห็น
สร้างสรรค์
๑๐
๑๐

การเป็นผู้นา
หรือผู้ตามที่ดี
๑๐

การตรงเวลา
๑๐

รวม

คะแนน
จริง

๖๐

๕๐

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (๙ - ๑๐) ดี (๗ - ๘) พอใช้ (๕ - ๖) ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน

)

(

)

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

(

)

3๒

(

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

ปค.ชช.4/๑ สาหรับวิทยากร/วิทยากรประจากลุ่ม

แบบประเมินชิ้นงาน (เดีย่ ว-กลุ่ม) ของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ .........
วันที่ ...........……...............ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด...............................
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ
(หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน และหน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการ)

ชื่อชิ้นงาน...............................................................................ชื่อวิทยากร.................................................................................................

ลาดับ

ชื่อ–ชื่อสกุล

ครอบคลุมเนื้อหา

ความชัดเจน
ตรงประเด็น

๑๐

๑๐

รายการประเมิน
การประยุกต์
รูปแบบการสรุป
เนื้อหาสู่การ
ปฏิบัติ
๑๐
๑๐

การส่งทันเวลา

รวม

คะแนน
จริง

๑๐

๕๐

๔๐

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (๙ - ๑๐) ดี (๗ - ๘) พอใช้ (๕ - ๖) ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน (ลงชือ่ )..................................................ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน

(

)

(

)

(

)
3๓

ปค.ชช.4/๒ สาหรับวิทยากร/วิทยากรประจากลุ่ม

แบบประเมินชิ้นงาน (เดีย่ ว-กลุ่ม) ของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชานาญการพิเศษ รุ่นที่ .........
วันที่ ...........……...............ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด...............................
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของครูเชี่ยวชาญ
(หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู และหน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)
ชื่อชิ้นงาน...............................................................................ชื่อวิทยากร.................................................................................................

ลาดับ

ชื่อ–ชื่อสกุล

ครอบคลุมเนื้อหา

ความชัดเจน
ตรงประเด็น

๑๐

๑๐

รายการประเมิน
การประยุกต์
รูปแบบการสรุป
เนื้อหาสู่การ
ปฏิบัติ
๑๐
๑๐

การส่งทันเวลา

รวม

คะแนน
จริง

๑๐

๕๐

๔๐

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุง (ต่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน

)

(

)

(

)

3๔

(

ปค.ชช.5 สาหรับวิทยากรและวิทยากรประจากลุ่ม

แบบประเมินการนาเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
หน่วยพัฒนา............................................................................. รุ่นที.่ ............วันที.่ ........................................
ส่วนที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
นาเสนอเรื่อง............................................................................................................................................................................................................................................................................................
รายการประเมิน
คะแนน
เทคนิค
ความ
รวม
การตรงต่อ
การ
จริง
ลาดับ
ชื่อ–ชื่อสกุล
การ
ครอบคลุม
เวลา
ประยุกต์ใช้
นาเสนอ
เนื้อหาสาระ
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๔๐
๕๐

หมายเหตุ

ระดับคะแนน ดีมาก (๙ - ๑๐) ดี (๗ - ๘) พอใช้ (๕ - ๖) ปรับปรุง (ต่ากว่า๕)

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

)

(

)

(

)

3๕

(

ปค.ชช.6 สาหรับคณะกรรมการวัดและประเมินผล

แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ 2 ผลการพัฒนาตามหลักสูตรส่วนที่ 1 - 3
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ..................
วันที่ ...........……................ ณ หน่วยพัฒนา ..................................................... จังหวัด................................................

รวม

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

๓๐

๔๐

๒๐

100

๕๐

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

(

)

รวม

การทดสอบ
ความรู้

๑๐

การนาเสนอ

ชิ้นงาน
(เดี่ยว-กลุม่ )

๒๐ 100

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

๔๐

ส่วนที่ 3

การศึกษา
ด้วยตนเอง

๓๐

รวม

๑๐

ส่วนที่ 2
การทดสอบ
ความรู้

ชิ้นงาน
(เดี่ยว-กลุม่ )

ชื่อ-สกุล

การมีส่วนร่วม
ในกิจกรรม

ที่

การศึกษา
ด้วยตนเอง

ส่วนที่ 1

๕๐ 100

คะแนน คะแนน
รวม จริงที่ได้
3 ส่วน ร้อยละ
๓๐๐

๑๐๐

(ลงชือ่ )..................................................ผู้กรอกคะแนน

(

)
3๖

ปค.ชช.7 สาหรับคณะกรรมการวัดและประเมินผล

แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ 1 และด้านที่ 2
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ............
วันที่ ...........……................ ณ หน่วยพัฒนา ..................................................... จังหวัด....................

ที่

ชื่อ -สกุล

ด้านที่ ๑ เวลาการพัฒนา
จานวน…….ชั่วโมง
จานวน คิดเป็น ผลการ ส่วนที่ ๑
ชม.
ร้อยละ ประเมิน คะแนน
ที่เข้ารับ (เกณฑ์ ผ่าน/ไม่ ที่ได้
การ
ร้อยละ ผ่าน
ร้อยละ
พัฒนา
๘๐)

ด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตามหลักสูตร
ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/ไม่
ผ่าน

ส่วนที่ ๒
คะแนนที่
ได้
ร้อยละ

ผลการ ส่วนที่ ๓ ผลการ
ประเมิน คะแนน ประเมิน
ผ่าน/ไม่
ที่ได้
ผ่าน/ไม่
ผ่าน
ร้อยละ
ผ่าน

รวม
คะแนน
๓ ส่วน
ได้ร้อย
ละ

สรุปผลการ
ประเมิน
ผ่าน/ไม่
ผ่าน

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

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

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

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

3๗

ปว. สาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา

แบบประเมินวิทยากร
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ครูเชี่ยวชาญ
ส่วนที.่ .................สาระของหน่วยการเรียนรู้ ที่ .....................................………………………….……………..
ชื่อวิทยากร.......................................................บรรยายวันที่.................................เวลา....................น.
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยายให้ความรู้ของวิทยากร โดยทาเครื่องหมาย ()
ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการในโอกาสต่อไป
ระดับความคิดเห็น
ลาดับ
รายการประเมิน
ดี
ปาน
น้อย
ดี
น้อย
มาก
กลาง
ที่สุด
1 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเนื้อหา
2 วิทยากรบูรณาการสาระของหน่วยการเรียนรู้
3 วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา
4 วิทยากรเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5 บุคลิกภาพของวิทยากร
6 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้
7 เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ นาไปประยุกต์ใช้กับ
การปฏิบัติได้
8 ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
9 เอกสารประกอบการพัฒนา ชัดเจน เข้าใจง่าย
10 การใช้สื่อประกอบมีความเหมาะสม
11. สิ่งที่ท่านพอใจวิทยากร
…………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
12. สิ่งที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
13. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม.
…………………………………………………………………………………………………………………............
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

3๘

๓๙

ปคก. สาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา

แบบประเมินโครงการ
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ....................................... รุ่นที่ ...........ณ หน่วยพัฒนา.............................จังหวัด.................
เข้ารับการพัฒนาระหว่างวันที่.....................เดือน.............................................พ.ศ.............................
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน
ระดับความคิดเห็น
ข้อที่
รายการประเมิน
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
5

4

3

2

1

๑

ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ
........... ........ ............ .......... ............
จากการพัฒนาเพียงใด...........................
๒ การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างเจตคติ และพฤติกรรม
........... ........ ............ .......... ............
ในทางที่ดีเพียงใด.................................................
๓ ท่านมั่นใจว่าจะสามารถนาสิ่งทีไ่ ด้รับจากการพัฒนาไป
........... ........ ............ .......... ............
ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด.................
๔ ท่านคิดว่าการพัฒนาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์
........... ........ ............ .......... ............
ของโครงการเพียงใด.........................................
๕ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการ
........... ........ ............ .......... ............
ปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเพียงใด.....
๖ สัดส่วนระหว่างการพัฒนาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่
........... ........ ............ .......... ............
ท่านได้รับมีความเหมาะสมเพียงใด...
๗ วิทยากรพัฒนาโดยส่วนรวมมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ
........... ........ ............ .......... ..........
ประสบการณ์ให้แก่ท่านเพียงใด........................
๘ กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอื้ออานวยต่อการ
........... ........ ............ .......... ............
เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่านระดับใด.
๙ ปริมาณงานที่มอบหมายให้ท่านปฏิบัติตลอดการ
........... ........ ............ .......... ............
พัฒนามีปริมาณเหมาะสมเพียงใด.......................
๑๐ การทดสอบส่งเสริมการเรียนรู้ในภาควิชาการเพียงใด ........... ........ ............ .......... ............
........... ........ ............ .......... ............
๑๑ เอกสารประกอบการพัฒนามีคุณภาพเพียงใด......
........... ........ ............ .......... ............
๑๒ อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพเพียงใด................
........... ........ ............ .......... ............
๑๓ ที่พัก สะดวก สะอาด เรียบร้อย เพียงใด.............
๑๔ ท่านได้รับความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ เพียงใด .......... ........ ............ .......... ............
1๕. สิ่งที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………………………............
1๖. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
…………………………………………………………………………………………………………………............
ขอขอบคุณในความร่วมมือ

แบบรายงาน สาหรับผู้บริหารโครงการ

แบบรายงานผลการดาเนินการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ................................................................................................................ รุ่นที่ ..........
สังกัด (สพฐ. อศ. กศน.)................ระหว่างวันที่ .................เดือน......……..................พ.ศ............
ณ หน่วยพัฒนา ....................................อาเภอ................................จังหวัด................................
สถานที่พัฒนา........................................อาเภอ.................................จังหวัด...............................
............................................
ข้อมูลเบื้องต้น
ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด..............คน เป็นเพศชาย.........คน (ร้อยละ........) เพศหญิง........คน (ร้อยละ........)
ส่วนใหญ่วุฒิการศึกษา……………อายุสูงสุด..................ปี ต่าสุด..................ปี อายุเฉลี่ย...................ปี
ผลการดาเนินการ
(สิ่งที่ต้องรายงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดังนี้)
๑. รายงานผลการดาเนินการพัฒนา (แบบรายงาน...สาหรับผู้บริหารโครงการ)
๒. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบ ปค.ชช.๗) คณะกรรมการวัดและประเมินผล
นาส่งผู้บริหารโครงการ
๓. สรุปผลประเมินวิทยากรรายบุคคล (แบบ ปว.)

๔๐

ภาคผนวก ค
๑. แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา
๒. แบบทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
๓. แบบแนะนาวิทยากร
๔. แบบขอบคุณวิทยากร
๕. แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา
๖. ใบลาป่วย ใบลากิจ

สำหรับผู้บริหำรโครงกำร

แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ รุ่นที่ ............
วันที่ ...........……................ ณ หน่วยพัฒนา ....................................จังหวัด.............................................

ที่

ชื่อ-สกุล

ตาแหน่ง
(ผอ./รองผอ.)

สถานที่ทางาน/อาเภอ/จังหวัด/
รหัสไปรษณีย์

วุฒิ
การศึกษา
สูงสุด

อายุ โทรศัพท์มือถือ

E-mail

๔๒

สำหรับ
ติดรูปถ่ำย
ขนำด 1 นิ้ว

๔๓

ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ………………………………….
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ ..............เดือน..........................พ.ศ.............
รุ่นที่...........ณ หน่วยพัฒนา....................................... จังหวัด...............................................

ส่วนที่ 1 ประวัติส่วนตัว
คานาหน้าชื่อ  นาย  นาง  นางสาว
เพศ  ชาย  หญิง เลขประจาตัวประชาชน...................................................................
ยศ หรือราชทินนาม............................................................................................................................

สาหรับเจ้าหน้าที่




ชื่อ........................................................นามสกุล.................................................................................
เกิดวันที.่ ....................เดือน...........................................พ.ศ........................อายุ....................ปี

  

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



ที่อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......................ชื่อหมู่บ้าน.............................................................
ถนน / ซอย.....................................................ตาบล / แขวง..............................................................
อาเภอ / เขต............................................................จังหวัด................................................................

 

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์.........................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 2 ประวัติการรับราชการ
เริ่มรับราชการวันที.่ .................เดือน.................................................พ.ศ...........................................

  

ตาแหน่งปัจจุบัน.................................................................................................................................

 

สถานที่ทางาน....................................................................................................................................
อาเภอ / เขต............................................................จังหวัด...............................................................

 

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์........................................................................
สาหรับเจ้าหน้าที่

ส่วนที่ 3 การศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด …………………………………………………………………………..
 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 ปริญญาเอก




ชื่อย่อ วุฒิ................................สาขาวิชา / วิชาเอก............................................................................



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



……………………………………………………..
ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ

แบบแนะนาวิทยากร
ท่านสมาชิก ที่เคารพ
วิชาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มีความสาคัญต่อครู เพราะ........................................................
วิชานั้น คือ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
วิทยากรที่จะให้ความรู้แก่เรา ท่านจบการศึกษาระดับ
ระดับ...........................................................จาก..................................................................................
ระดับ...........................................................จาก..................................................................................
ระดับ...........................................................จาก..................................................................................
ประสบการณ์ในการทางาน
1. .........................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................... ................
3. ..........................................................................................................................................
ผลงานทางวิชาการ
1. .......................................................................................................................... ...............
2. .........................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................... ...............
ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
..............................................................................................................................................
วิทยากรท่านนี้คือ
...............................................................................................................................................
ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรบรรยาย (ครับ, ค่ะ)

หมายเหตุ

แบบฟอร์มแนะนาวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้แนะนาวิทยากรสามารถดัดแปลงได้
ตามความเหมาะสม

๔๔

4๕

แบบขอบคุณวิทยากร
ท่านวิทยากรที่เคารพ
กระผม (ดิฉัน) ในนามของผู้เข้ารับการพัฒนารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ที่ท่านได้ให้เกียรติสละเวลามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง………………………...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(พูดเนื้อหาสาระ) พวกเราจะนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์.......................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
โอกาสนี้พวกเราขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง (ปรบมือพร้อมกันตามนัด)

หมายเหตุ

แบบฟอร์มขอบคุณวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง ผู้ขอบคุณวิทยากรสามารถดัดแปลงได้
ตามความเหมาะสม

4๖

แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา
เขียนที่ ..............................................
วันที่......เดือน...................พ.ศ. ............
เรื่อง ขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา
เรียน ผู้อานวยการ………………………………
ข้าพเจ้า................................................ตาแหน่ง....................สถานศึกษา.............................
อาเภอ........................................จังหวัด..........................................................เป็นผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร............................................................................................................................. .................
รุ่นที่................ระหว่างวันที่.................................................................................................................
ขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนาเพื่อไปดาเนินการ....................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ตั้งแต่วันที่....เดือน..................พ.ศ. ......เวลา........น.ถึงวันที่.....เดือน................พ.ศ. .......เวลา........น.
ขณะออกนอกหน่วยพัฒนาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์............................................
และ
ผู้ใกล้ชิดชื่อ..................................................หมายเลขโทรศัพท์.................................................
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ....................................................
(........................................................)

ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/วิทยากรประจากลุ่ม
เห็นควร  อนุญาต  ไม่อนุญาต
ลงชื่อ .........................................................
(.................................................................)
วันที่..............เดือน...................................พ.ศ............

4๗

ใบลาป่วย/ลากิจ
เขียนที่ ..............................................
วันที่.........เดือน...................พ.ศ. ...........
เรื่อง ขอลาป่วย/ลากิจ
เรียน ผู้อานวยการ..............................................................................
ข้าพเจ้า................................................ ตาแหน่ง....................สถานศึกษา..............................
อาเภอ........................................จังหวัด..............................................................เป็นผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร............................................................................................................................. ....................
รุ่นที่.................ระหว่างวันที่..................................................................................................................
ขออนุญาตลาป่วย/ลากิจ เนื่องจาก.......................................................................................................
ตั้งแต่วันที่......เดือน................พ.ศ. ......เวลา........น.ถึงวันที่......เดือน...............พ.ศ. .......เวลา........น.เป็น
เวลาที่ขาดการพัฒนา...........ชม. สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์....................................
และผู้ใกล้ชิดชื่อ..................................................หมายเลขโทรศัพท์..............................

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

ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/วิทยากรประจากลุ่ม
เห็นควร  อนุญาต  ไม่อนุญาต
ลงชื่อ .........................................................
(.................................................................)

ภาคผนวก ง
ใบกิจกรรม การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

๔๙

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากตารา เอกสาร บทความ
งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียน
๑. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และประเมินหลักสูตร
๒. การวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน
๓. การพัฒนาการจัดการเรียนรู้
๔. เทคนิคการให้คาปรึกษาทางวิชาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้นาทางวิชาการ
๑. การพัฒนาภาพลักษณ์ของการเป็นผู้นาทางวิชาการ
๒. การสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
๓. การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของครูเชี่ยวชาญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
๑. การพัฒนาจิตวิญญาณ คุณธรรม จริยธรรม ที่สร้างเสริมความเป็นครูต้นแบบ
๒. วินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพครู
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๑. การวิเคราะห์ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบร่วมกับ
ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนรู้
๒. กลยุทธ์การวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑ สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทารายงาน
ประกอบด้วย บทนา เนื้อเรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นราย
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑- 4 ตามลาดับ รวมกันไม่เกิน ๑๐ หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากร
ประจากลุ่ม ในวันปฐมนิเทศ

ภาคผนวก จ
รายชื่อคณะกรรมการจัดทาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

๕๑

รายชื่อคณะกรรมการจัดทาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษา
๑. นายอภิชาติ จีระวุฒิ
๒. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์
๓. นางศิริพร กิจเกื้อกูล

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขาธิการ ก.ค.ศ.
ผู้ทรงคุณวุฒิ

๑. ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์
๒. รศ.ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์
๓. นายธเนศ ขาเกิด

ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
๑. นางระวีวรรณ โพธิ์วัง
๒. นายกฤษฎี ศรีบรรพต
๓. นายประสิทธิ์ แสงพินิจ
๔. นายบุญส่ง จาปาโพธิ์
๕. นางเบญจางค์ ถิ่นธานี
๖. นายสันติ พยัคฆ์ขาม
๗. ดร. สุพจน์ เกิดสุวรรณ์
๘. นางจริยา เอียบสกุล

ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
รองผู้อานวยการ สานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผู้อานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา
ผู้อานวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
นายช่างเทคนิคชานาญการ สานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนสุธีวิทยา สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
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9. ดร.แสน สมนึก
๑๐. นายพรสมบัติ คาตรง
๑๑. นางสาวอรวดี ธานี
๑๒. นายมารุต ชื่นฉิมพลี
๑๓. นางวิภา ปัญญานุวัฒน์
๑๔. นางแก้วตา ไทรงาม
๑๕. นายณรงค์ศักดิ์ สุมาลย์โรจน์
๑๖. นางอรุณี รุ่มนุ่ม
๑๗. นางจินตนา สินธุพันธ์ประทุม
๑๘. นางสุรีย์พร จึงประเสริฐศรี
๑๙. นายสง่า โพธิ์วัง
๒๐. นายกิติเดช จันทร์ศรีวงศ์
๒๑. นางชัชฎา พารุ่ง
๒๒. นางสุพรรณี สมิท
23. นายวิสูตร ปฐมโรจนฤทธ์
24. นางสาวนงเยาว์ ภู่แก้ว
25. นางจิรัฐ อนุเชิงชัย
26. ดร.อรทัย ศักดิ์สูง

ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต ๒
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต ๘
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
พนักงานราชการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย อาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครู ค.ศ.๓ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
ครู ค.ศ.๓ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา

๕๒
27. นางณัฐธพร เล็กเลิศศิริวงศ์
28. นางสาวนงเยาว์ ภู่แก้ว
29. นางชุติญา หิรัญคุปต์
30. นางรจนา พิมพกรรณ์
31. นางอาพร จิตรใจ
32. นางกรรัตน์ โชคประเสริฐ
33. นางอรุณ ใบแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
๕๓
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา

คณะทางานจัดทาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ
๑. ดร.สงบ อินทรมณี
2. นางระวีวรรณ โพธิ์วัง
3. ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา
4. นางสาวสุรัสวดี มุสิกบุตร
5. นางสาวสุนทรี ไกรกาบแก้ว
6. นางสุฐิชา สีขาว
7. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
8. นางสาวนพมาศ ณะมาชิต

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา
รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ครูชานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
------------------------------------------

ประธานอานวยการ
จัดทาคู่มือ
หัวหน้าโครงการ
หัวหน้าคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและ
เลขานุการ

