
 

 
 

คู่มือ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งใหม้แีละเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญหรอืผูอ้ํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนักงาน 

กศน.จังหวัด/กรงุเทพมหานครเชีย่วชาญ 

สําหรับผู้ดําเนินการพฒันาและผู้เข้ารบัการพฒันา 
 

 
 
 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ            
พ.ศ.๒๕๕๔ 



 

 



 

 
สารบัญ 
 

 หน้า 
คํานํา ก 
สารบัญ ข 
ความเป็นมา ๑ 
วัตถุประสงค์ ๑ 
หลักสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการสํานักงานกศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

๑ 

ระยะเวลาในการพัฒนา ๓ 
ตารางการพัฒนาตามหลักสูตร ๓ 
วิธีการพัฒนา ๕ 
คุณสมบัติของวิทยากร ๕ 
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา ๕ 
สถานที่และแหล่งเรียนรู้ ๕ 
การประเมินผลการพัฒนา ๖ 
แผนภูมิแสดงบทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๗ 
บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดําเนินการพัฒนา ๘ 
 - ส่วนราชการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักงานบริหารการศึกษาพิเศษ ๘ 
  - หน่วยงานดําเนินการพัฒนา ๘ 
 - สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ๙ 
บทบาทของบุคลากรที่มสี่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินการพัฒนา ๙ 
 - บทบาทผู้บรหิารโครงการ ๙ 
 - บทบาทคณะกรรมการวิชาการ ๑๐ 
 - บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล ๑๐ 
 - บทบาทวิทยากร ๑๐ 
 - บทบาทวิทยากรประจํากลุ่ม ๑๑ 
กระบวนการบริหารโครงการ ๑๑ 
 - ระยะที่ ๑ ก่อนการพัฒนา ๑๑ 
 - ระยะที่ ๒ ระหว่างการพัฒนา ๑๒ 
 - ระยะที่ ๓ หลังการพัฒนา ๑๒ 

 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 
แนวปฏิบัติสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๒ 
ภาคผนวก ๑๓ 
ภาคผนวก ก ๑๔ 
 - หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
๑๕ 

 - รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้หลักสูตรพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน  
   เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. 
   จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

๑๙ 

ภาคผนวก ข ๒๕ 
 - โครงสร้างคะแนน การประเมินตามหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

   ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรอง 
   ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรอง 
   ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ  

๒๖ 

 -  แนวทางการประเมนิการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา  
   ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยาฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน  
   เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. 
   จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

๒๗ 

 - แบบประเมินเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช. ๑) ๓๒ 
 - แบบประเมินรายงานผลการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (ปก.ชช. ๒) ๓๓ 
 - แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช. ๓) ๓๔ 
 - แบบประเมินชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ส่วนที่ ๑และ๒)(ปก.ชช. ๔/๑) ๓๕ 
 - แบบประเมินชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ส่วนที่ ๓)(ปก.ชช. ๔/๒) ๓๖ 
 - แบบประเมินการนําเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ส่วนที่ ๑และ๒)(ปก.ชช. ๕/๑) ๓๗ 
 - แบบประเมินการนําเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา (ส่วนที่ ๓)(ปก.ชช. ๕/๒) ๓๘ 
 - แบบประเมินสรุปองค์ความรู้  (ส่วนที่๑ และ๒)(ปก.ชช. ๖) ๓๙ 
 - แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช. ๗) ๔๐ 
 - แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช. ๘) ๔๑ 
 - แบบประเมินวิทยากร (ปว.) ๔๒ 
 - แบบประเมินโครงการ (ปคก.) ๔๓ 
 

 
 
 
 



 

สารบัญ (ต่อ) 
 
 หน้า 
 - แบบรายงานผลการดําเนินการพัฒนา (รกพ.) ๔๔ 
ภาคผนวก ค ๔๕ 
 - แบบลงทะเบยีนผู้เข้ารับการพัฒนา ๔๖ 
 - ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา ๔๗ 
 - แบบแนะนําวิทยากร ๔๘ 
 - แบบขอบคุณวิทยากร ๔๙ 
 - แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา ๕๐ 
 - ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ๕๑ 
ภาคผนวก ง ๕๒ 
 ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ๕๓ 
ภาคผนวก จ ๕๔ 
 - รายชื่อคณะกรรมการจัดทาํหลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนวทิยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน  
   เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานกศน. 
   จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ

๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คู่มือการพัฒนาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรอื 
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดั/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

สําหรบัผู้ดําเนินการพัฒนาและผู้เข้ารบัการพัฒนา 
 

๑. ความเป็นมา  
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ 
มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ประกอบกับ ก.ค.ศ. กําหนดมาตรฐานวิทยฐานะเกี่ยวกับหน้าที่ ความรับผิดชอบ 
คุณภาพการปฏิบัติงานและคุณสมบัติเฉพาะสําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งระบุว่าต้องผ่านการพัฒนา
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด  โดยระบุให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการ
ศึกษา ร่วมกับส่วนราชการและสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นดําเนินการจัดทําหลักสูตรและคูม่ือการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและ 
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ ซึ่งบัดนี้ได้ดําเนินการจัดทําหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการและหน่วย
ดําเนินการพัฒนามีแนวทางการนําหลักสูตรไปใช้ในการพัฒนาผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาหรือผูอํ้านวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิทยฐานะ
เชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด จึงได้จัดทําคู่มือสําหรับผู้ดําเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการ
พัฒนาของหลักสูตรดังกล่าวขึ้น  

 

๒. วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้หน่วยดําเนินการพัฒนามีแนวทางในการพัฒนาผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อน
เป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามหลักสูตรและได้มาตรฐานเดียวกัน 

 

๓. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดั/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
 ๓.๑ จุดประสงค์หลักสูตร  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๓.๑.๑ เพิม่พูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชีย่วชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

      ๓.๑.๒ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 



 

๓.๑.๓ สามารถนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที ่การพัฒนานวัตกรรม การสร้างหรือ 
การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ  
     ๓.๑.๔ มีจิตสํานึกเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญจนเป็นแบบอย่างที่ดี  
  

 ๓.๒ โครงสรา้งหลักสูตร หลกัสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาเชี่ยวชาญ 
หรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรงุเทพมหานครเชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ๓ ส่วน คอื 

 ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ   

 ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและ 
รองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
  ส่วนที ่๓ การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหนา้ที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการ
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
              รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 

      ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัติงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรอืผู้อาํนวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดั/ 
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ (๑๒ ชั่วโมง) ดังนี ้
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระบวนทัศนแ์ละกลยทุธ์การสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กฎหมาย  ระเบียบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหาร 
                                        จัดการและวิชาชีพ 

    ส่วนที่ ๒ การสังเคราะหบ์ทบาทหนา้ทีค่วามรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการ 
และรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดั/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ (๙ ชั่วโมง) ดังนี้ 

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตสาํนึกในบทบาทหน้าที่ 
                              ความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ            
    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรัผู้บริหารการศึกษา 

 

              ส่วนที่ ๓ การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรอืพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง
หรือการปฏิบติังานเปน็เครอืข่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกับงานในหน้าทีผู่้อํานวยการและรองผูอ้ํานวยการ  



 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนักงาน กศน.จงัหวดั/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ (๙ ชั่วโมง) ดังนี ้

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ การนําเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
                                      ในการบริหารจัดการศึกษา  

 

(รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ปรากฏอยู่ในภาคผนวก ก หน้า  ๑๙  ) 
 

๔. ระยะเวลาในการพัฒนา 
  

 หลักสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผูอํ้านวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
สํานักงาน กศน.จงัหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ ใช้ระยะเวลาในการพัฒนาตลอดหลกัสูตรไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง  
ณ หน่วยดําเนินการพัฒนา 
 

๕. ตารางการพัฒนาตามหลกัสูตร 
 

   หลักสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ มีกําหนดการดังนี้ 
 วันที่หนึง่ ของการพัฒนา 

เวลา  ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน ส่งรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง  ปฐมนิเทศและพธีิเปิด  

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทักษะขั้นสูงในการ
บริหารจัดการศึกษา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. กิจกรรมกลุม่สมัพันธ์ 

  

 วันที่สอง ของการพัฒนา 
 เวลา  ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาในวันที่หนึ่ง 
        ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระบวนทัศน์และ 

กลยุทธ์การสร้างความเปน็ผู้นําทางวิชาการ        
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กฎหมาย ระเบียบ 

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการวิชาชีพ 

  

 วันที่สาม ของการพัฒนา 
 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาในวันที่สอง 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๕ กลยุทธ์และการวางแผน 



 

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพสูง 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การสังเคราะห์และ

เสริมสร้างจิตสาํนึกในบทบาท หน้าที่  
ความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษา 
ตามวิทยฐานะ 

  
 

 วันที่สี่ ของการพัฒนา 
 เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาในวันที่สาม 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วินัย คณุธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรบัผู้บริหารการศึกษา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒               

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๗ 
๑๔.๐๐ -  ๑๗.๐๐ น หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๘  กลยุทธ์การสร้างภาค ี

เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
     

 
 วันที่ห้า ของการพัฒนา 

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาในวันที่สี่ 
๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๘  กลยุทธ์การสร้างภาค ี

เครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา( ต่อ ) 
๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ การนําเสนอการวิจัย 

และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 

๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ การนําเสนอการวิจัย 

และการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา( ต่อ ) 

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ประเมินโครงการ  พิธีปิด 
หมายเหตุ   กิจกรรมกลุ่มสมัพันธ์และสรปุองค์ความรู้ที่ไดร้บัจากการพฒันา อาจมีการปรบัเปลีย่นได ้
               ตามความเหมาะสม 
 

๖. วิธีการพัฒนา 
         

 ๖.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งการ 
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับผู้อ่ืน 

 ๖.๒ การพัฒนาโดยใช้สื่อเทคโนโลยี ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของผู้เข้ารับพัฒนา 
 ๖.๓ การพบกลุ่ม 



 

 

๗. คุณสมบัติของวิทยากร 
 

 ๗.๑ เป็นผู้ที่เขา้ใจจุดประสงค์ของหลักสูตร 
   ๗.๒ เป็นผู้ทีม่คีวามรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จ เป็นที่ยอมรับ 

ทางวิชาการและวิชาชีพในสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รบัผิดชอบ 
         ๗.๓ มคีวามสามารถในการจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือว่าผูเ้ข้ารับการพัฒนาสําคญัที่สดุ 

 

๘. สื่อและนวตักรรมการพฒันา 
 

    สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ กิจกรรมการพัฒนาตาม
หลักสูตร มีคู่มอื และเอกสารประกอบการพัฒนา มีการใชส้ื่อเทคโนโลยี รวมทั้งสื่ออื่น ๆ ทีม่ีคุณภาพและ
จํานวนเพียงพอสําหรับการพัฒนา 
 
 
 

๙. สถานที่และแหล่งเรียนรู ้
 

 สถานที่ทีใ่ช้ในการดําเนินการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี  มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวย
ความสะดวกเอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอสําหรับการพัฒนา 
 

๑๐. การประเมินผลการพฒันา 
 

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

ของส่วนที่๑ สว่นที่๒ และส่วนที่๓ ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  ดังนี ้
       ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕  

         ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา                            
คุณภาพการปฏิบัติงาน ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕  

   ส่วนที่ ๓ การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและ 
การสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
 

 ผู้ที่ผ่านการพฒันาต้องมีผลการประเมินผ่านทั้ง ๒ ด้าน  สําหรับผู้ที่ไมผ่่านเกณฑ์การประเมิน
ให้ย่ืนความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านการพัฒนา 
 เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น  ใหห้น่วยดําเนินการพัฒนาแจ้งผลการประเมินให้สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและสว่นราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

 



 

 
 
 
 



 

๑๒. บทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการพัฒนา 
 

 ๑๒.๑ ส่วนราชการ สาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาหรือสาํนักงานบรหิารการศึกษาพิเศษ 
มีบทบาท ดังนี ้
  ๑๒.๑.๑ ประกาศและรับสมคัรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่ประสงค์จะเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
       ๑๒.๑.๒ ตรวจสอบคุณสมบติัของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด 
ที่สมัครเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี ้
     ๑๒.๑.๓ รวบรวมและจัดทาํบัญชรีายชื่อผู้ย่ืนความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาและ
ทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยดําเนินการพัฒนาภายในวันที่  ๑๐  ของเดือน 
    ๑๒.๑.๔ ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เมื่อได้รับแจ้งผลการประเมินของผู้เข้ารับ
การพัฒนาจากหน่วยดําเนินการพัฒนา 
  

  ๑๒.๒ หน่วยดําเนนิการพัฒนา   
    หมายถึง สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานที่

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษาเห็นชอบให้เป็นหน่วยดําเนินการพัฒนา โดยมี
บทบาท ดังนี้ 

  ๑๒.๒.๑ ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา สถานที่และรายละเอียด   
ที่ผู้เข้ารับการพัฒนาควรทราบ ทางเว็บไซต์ ภายในวนัที่  ๒๕ ของเดือน 
     ๑๒.๒.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการทําหน้าที่ ผู้บริหารโครงการ  วิทยากรประจํากลุ่ม
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผลและคณะกรรมการอื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร   

๑๒.๒.๓.จัดประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๒.๒.๒ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสตูร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผลและบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ  
ก่อนดําเนินการพัฒนา 

  ๑๒.๒.๔ ดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มี 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาที่กําหนด โดยต้องดําเนินการ
พัฒนาให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน  นับต้ังแต่วันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ย่ืนใบ
สมัครเพื่อขอเข้ารับการพัฒนา 

๑๒.๒.๕ แจ้งผลการประเมิน เมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น ให้ส่วนราชการ สํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษาหรือสํานักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ เพื่อดําเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
    ๑๒.๒.๖ สรปุและรายงานผลการดําเนินการพัฒนาให้แก่ส่วนราชการและสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทราบ 
 

 ๑๒.๓ สถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์และบคุลากรทางการศึกษา 
    ๑๒.๓.๑ ร่วมกับส่วนราชการ  สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานอื่นจัดทํารายละเอียด
หลักสูตรและคูม่ือการพฒันา 
    ๑๒.๓.๒ ร่วมกับส่วนราชการ วางแผนและประสานแผนการพัฒนาข้าราชการครูและ  
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จงัหวัด/กรุงเทพมหานคเชี่ยวชาญให้ชัดเจน  



 

             ๑๒.๓.๓ ประสานกับหน่วยงานที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ 
  ศึกษาเห็นชอบให้ดําเนินการพัฒนาเกี่ยวกับมาตรฐาน ความพร้อม และการสร้างความเข้าใจในบทบาท 
  หน้าทีแ่ละภารกิจที่รับผิดชอบ 

๑๒.๓.๔ เป็นหน่วยดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตาม
หลักสูตร หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนด 
         ๑๒.๓.๕ กํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาของหน่วยดําเนินการพัฒนา 

   ๑๒.๓.๖ ประสานการจัดทําวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่กําหนด ซึ่งได้รับ  
  การอนุมัติใหผ้่านการพัฒนาจากผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  
ตามแบบประเมิน (แบบ ปก.ชช.๑๑) 

   ๑๒.๓.๗ รายงานผลการดําเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการทราบ ในกรณทีี่เป็นหน่วย    
  ดําเนินการพัฒนาเอง 

                       

๑๓. บทบาทของบุคลากรทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนนิการพัฒนา 
  

 ๑๓.๑ บทบาทผู้บรหิารโครงการ 
  ๑๓.๑.๑ ประสานกับส่วนราชการและบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดําเนินการพัฒนา 
เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา กําหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
  ๑๓.๑.๒ ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ดําเนินการพัฒนา  
  ๑๓.๑.๓ ดําเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอน อย่างเป็นระบบให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่กําหนด 
  ๑๓.๑.๔ อํานวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอด
โครงการ 
  ๑๓.๑.๕ ให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินการพัฒนา 
  ๑๓.๑.๖ กํากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

 ๑๓.๑.๗ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรรายบุคคล (แบบ ปก.ชช.๑๒) 
  ๑๓.๑.๘ วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ (แบบ ปก.ชช.๑๓)  
  ๑๓.๑.๙ รายงานผลการดําเนินการพัฒนา (แบบ ปก.ชช.๑๔) ใหผู้้อํานวยการหน่วย 
     ดําเนินการพัฒนาเพื่อดําเนินการต่อไป 
 

 ๑๓.๒ บทบาทคณะกรรมการวิชาการ 
  ๑๓.๒.๑ ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ ์และวิธีการ
ดําเนินการพัฒนา  
  ๑๓.๒.๒ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่กําหนดไว้ในคู่มือ 
  ๑๓.๒.๓ ให้คําปรึกษา แนะนาํเชิงวิชาการ ให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
   

 ๑๓.๓ บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล 
  ๑๓.๒.๑ ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลกัเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน
หลักสูตรและแบบประเมินต่างๆ ที่กําหนดไว้ในคู่มือ 



 

  ๑๓.๒.๒ จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินต่างๆ (รายละเอียดในภาคผนวก ข) ที่กําหนดไว้
ในคู่มือใหแ้ก่ผูบ้ริหารโครงการ วิทยากรหรือวิทยากรประจํากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๑๓.๒.๓ ช้ีแจงและทําความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ ์
ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมินต่างๆ ที่กําหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือ
วิทยากรประจํากลุ่มและผู้เกีย่วข้อง 
  ๑๓.๒.๔ รวบรวมแบบประเมินต่างๆ ในข้อ ๑๓.๒.๒ จากผูบ้ริหารโครงการ วิทยากร
หรือวิทยากรประจํากลุ่มและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผล  
  ๑๓.๒.๕ คัดเลอืกข้อสอบและจัดทําแบบทดสอบ ที่ได้รับจากวิทยากรในแต่ละสาระการ
เรียนรู้ เป็นข้อสอบแบบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ส่วนละ ๒๐ ข้อ รวมข้อสอบทั้ง
ฉบับ ๔๐ ข้อ ใช้เวลาสอบ ๑ ช่ัวโมง (รวมคะแนนเต็มทั้งฉบับ ๒๐ คะแนน) ในกรณีที่สาระการเรียนรู้ใด
ไม่ได้รับข้อสอบจากวิทยากร ให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลร่วมกับวิทยากรประจํากลุ่มพิจารณา
ออกข้อสอบตามความเหมาะสม 
  ๑๓.๒.๖ สรุปผลการประเมนิผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนน(แบบ ปก.ชช.๑๐)  
และแบบสรุปผลการพัฒนาตามแบบประเมิน(แบบ ปก.ชช.๑๑) ที่กําหนดไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ผู้ลงนามในแบบ
ประเมิน ประกอบด้วย ผู้อํานวยการหน่วยดําเนินการพัฒนาเป็นประธานกรรมการ กรรมการวิชาการ 
กรรมการวัดและประเมินผล ผู้บริหารโครงการและผู้ประสานงานของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา รวม ๕ คน 
  

 ๑๓.๓ บทบาทวิทยากร 
  ๑๓.๓.๑  ศึกษาหลักสูตรและทําความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
  ๑๓.๓.๒  ดําเนินการจัดกิจกรรมตามขอบข่ายสาระและแนวทางการจัดกิจกรรมของ
หน่วยการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกําหนด 
  ๑๓.๓.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีทีม่ีวิทยากรเป็นทีม 
  ๑๓.๓.๔ ให้คําปรึกษา แนะนาํเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในสาระของหน่วยการ
เรียนรู้ที่รับผิดชอบ  
  ๑๓.๓.๕ ส่งเสริมการมีส่วนรว่มและใหข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ๑๓.๓.๖ จัดทาํต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลย ของแต่ละหน่วย
การเรียนรู้  ส่งมอบให้คณะกรรมการวัดและประเมินผลของหน่วยดําเนินการพัฒนา   
 

 ๑๓.๔ บทบาทวิทยากรประจํากลุ่ม 
 วิทยากรประจํากลุ่ม หมายถงึ ผู้ที่ทําหน้าทีช่่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการพัฒนาอํานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีบทบาท ดังนี้ 
 ๑๓.๔.๑ ศึกษาหลักสูตรและทําความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 ๑๓.๔.๒ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอํานวยความสะดวกให้แก่วิทยากร 
 ๑๓.๔.๓ ให้คําปรึกษา แนะนําเชิงวิชาการแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา ในสาระของหน่วยการเรียนรู้
ที่รับผิดชอบ 
 ๑๓.๔.๔ ส่งเสริมการมีส่วนรว่มและใหข้วัญกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เข้า
รับการพัฒนา  



 

 ๑๓.๔.๕ ร่วมกับวิทยากร จัดทําต้นฉบับข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือกพร้อมเฉลย 
 ๑๓.๔.๖ ประเมินผลรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของผู้เข้ารับการพัฒนา  
(แบบ ปก.ชช.๔) ซึ่งนําส่งในวันปฐมนิเทศ  
 ๑๓.๔.๗ ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่กําหนดไว้ในภาคผนวก ข  
(แบบ ปก.ชช.๕)   

๑๔. กระบวนการบริหารโครงการ 
 แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ระยะที่ ๑ ก่อนการพฒันา 
    ๑๔.๑.๑ ขออนุมัติโครงการและกิจกรรมโครงการ 
     ๑๔.๑.๒ แต่งต้ังคณะกรรมการทําหน้าที่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร วิทยากรประจํา
กลุ่ม กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผล และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 

๑๔.๑.๓. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการในข้อ ๑๔.๑.๒ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจ 
เกี่ยวกับหลักสตูร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผลและบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ  
ก่อนดําเนินการพัฒนา 
    ๑๔.๑.๔ เชิญประธานพิธีเปิด-ปิด เตรียมคํากล่าวรายงาน และ คํากล่าวเปิด-ปิด 

   ๑๔.๑.๕ ประสาน เชิญวิทยากร ขอประวัติ  สื่อ เอกสารประกอบการพัฒนา  และ 
ข้อสอบปรนัยประเภท ๔ ตัวเลือก พร้อมเฉลยของแต่ละหน่วยการเรียนรู้   
    ๑๔.๑.๖ จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตารางการพัฒนา รายชื่อ ป้ายช่ือ
ของผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากร  บัญชีรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลา ทะเบียนประวัติ แฟ้มเอกสาร
สําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา และวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการดําเนินการพัฒนา เป็นต้น 
    ๑๔.๑.๗ ประสานที่พัก ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
ป้ายเวที โต๊ะหมู่บูชา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
    ๑๔.๑.๘ เตรียมแบบประเมินโครงการและแบบประเมินต่างๆ 
    

 ๑๔.๒  ระยะที่ ๒ ดําเนินการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๑ รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๒ ดําเนินการปฐมนิเทศและพิธีเปิด 
    ๑๔.๒.๓ ดําเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๔ อํานวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  วิทยากร  และผู้เกี่ยวข้อง 
    ๑๔.๒.๕ วัดและประเมินผลการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๖ จัดทําวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา 
    ๑๔.๒.๗ ประเมินผลโครงการ 

    ๑๔.๒.๘ พิธีปิด 
 

๑๔.๓  ระยะที่ ๓ หลังการพัฒนา 
    สรุปและรายงานผลการดําเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการและสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ (แบบ ปก.ชช.๑๔) 
 

๑๕. แนวปฏิบติัสําหรบัผูเ้ขา้รับการพฒันา  
 



 

 ๑๕.๑ ศึกษา ค้นคว้าสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดทํารายงาน  
ตามท่ีหลักสูตรกําหนดก่อนเข้ารับการพัฒนา  
 ๑๕.๒ เข้ารับการพัฒนาตามเวลาที่หลักสูตรกําหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๑๕.๓ ในกรณจีําเป็นที่ต้องลากิจ ลาป่วย ให้ย่ืนใบลาต่อผูอํ้านวยการหน่วยดําเนินการพัฒนา 
โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรประจํากลุ่ม 
 ๑๕.๔ ตรงต่อเวลา  ใหค้วามสนใจและตั้งใจเข้าร่วมทกุกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมาย 
 ๑๕.๕ ให้เกียรติวิทยากร และซักถามในประเด็นที่เป็นประโยชน์ด้วยถ้อยคําที่สุภาพ 
 ๑๕.๖ แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ปฏิบัติตนเหมาะสม  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน   
 ๑๕.๗ ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ระหว่างเข้ารับการพัฒนา 
 ๑๕.๘ ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยดําเนินการพัฒนา 
 ๑๕.๙ ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
          

๑. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการคร ูและบุคลากรทางการศึกษากอ่นแต่งตั้งให้ 
     มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
๒. รายละเอยีดหน่วยการเรียนรู ้หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 

         ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อาํนวยการและ 
      รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ  
      สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

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

 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ 
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่
เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่
ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ประกอบกับ ก.ค.ศ.ได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญในมาตรฐานวิทยฐานะว่า ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
กําหนด 
 ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ให้เป็นไปตามมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรฐาน วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งมี
สาระสําคัญดังต่อไปนี้ 
 

๑. หลักเกณฑ์ 
 ๑.๑ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการพัฒนา ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติใน
การเสนอขอรับการประเมินให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
 ๑.๒ ผลการพัฒนาให้นําไปใช้ในการแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้ภายใน ๓ ปี 
นับแต่วันที่ผู้นั้นสําเร็จหลักสูตรการพัฒนา 

 

๒. วิธีการ 
 ๒.๑ ให้ส่วนราชการร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น จัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา  
 ๒.๒ ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทําหน้าที่เป็นหน่วยดําเนินการพัฒนา 
 ๒.๓ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ในแต่ละตําแหน่ง ให้ดําเนินการ ดังนี้                   
                ๒.๓.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้ 

          ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
                              ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามท่ีกําหนด
ไว้ในมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                                              
              ส่วนที่ ๓  การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม 
และการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่                                          
                    ๒.๓.๒ ระยะเวลาในการพัฒนา รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมง   

๒.๓.๓ การจัดทําคู่มือการพัฒนา ประกอบด้วย 



 

                                  ๑) คู่มือสําหรับผู้ดําเนินการพัฒนา 
                                  ๒) คู่มือสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา  
            ๒.๓.๔ เมื่อจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาแล้วเสร็จ ให้ส่วนราชการ 
รายงาน ก.ค.ศ. เพื่อทราบ 
 ๒.๔ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามข้อ ๑.๑ ย่ืนความประสงค์ขอเข้ารับการ
พัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ต่อส่วนราชการ ยกเว้นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ย่ืนต่อสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงาน
การศึกษาพิเศษที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ แล้วแต่กรณี 
         ๒.๕ ส่วนราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ 
รวบรวมรายชื่อผู้ย่ืนความประสงค์ขอเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
ทําหนังสือแจ้งไปยังหน่วยดําเนินการพัฒนา ภายในวันที่ ๑๐ ของเดือน 
       หน่วยดําเนินการพัฒนา ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา สถานที่และ
รายละเอียดที่ผู้เข้ารับการพัฒนาควรทราบ ทางเว็บไซต์ ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือน       
            ๒.๖  หน่วยดําเนินการพัฒนา ดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญตามหลักสูตร โดยต้องดําเนินการพัฒนาให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือน 
นับแต่วันที่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นความประสงค์ ขอเข้ารับการพัฒนา โดยมีวิธีการพัฒนา 
ดังนี้ 
         ๒.๖.๑ ใหม้ีการพัฒนาโดยการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร ผู้ทรงคณุวุฒิ รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้กับผู้อ่ืน 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 หน่วยดําเนินการ
พัฒนากําหนด 
                     ๒.๗.๒  ด้านหลกัสูตร พิจารณาจาก ๓ ส่วน  โดยคะแนนเฉลี่ย ส่วนที ่๑  ส่วนที่ ๒ และ
ส่วนที่ ๓ ต้องไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐  ดังนี้ 
                              ส่วนที่ ๑  การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕ 
                             ส่วนที่ ๒  การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามท่ีกําหนดไว้ใน
มาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕           
                            ส่วนที่ ๓ การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการ
สร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๗๕    
                    ๒.๗.๓ ผู้ที่ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการประเมินผ่านทั้ง ๒ ด้าน ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินให้ย่ืนความประสงค์เข้ารับการพัฒนาใหม่ได้ นับแต่วันที่ทราบผลการประเมินไม่ผ่านการพัฒนา 
                    ๒.๗.๔ เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ให้หน่วยดําเนินการพัฒนาแจ้งผลการประเมินให้ส่วน
ราชการหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ของผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ 
และดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 



 

๓.  มาตรฐานการพัฒนา  
 หน่วยดําเนินการพัฒนา ต้องดําเนินการให้ได้มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
              ๓.๑ การบริหารจัดการ 
       ผู้ดําเนินการพัฒนาต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการและหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
อย่างชัดเจน บริหารจัดการโครงการ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการ
พัฒนา มีการจัดวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เหมาะสม สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรกับผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 ๓.๒ หลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาต้องมีความชัดเจนในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร 
วิธีการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา การประเมินผลการพฒันา 
 ๓.๓ วิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ต้องจัดวิทยากรหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เข้าใจวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตามหลักสูตรนี้ เป็นผู้ที่มี
ความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการและทางวิชาชีพ
ในเรื่องที่รับผิดชอบในการพัฒนา จัดกิจกรรมการพัฒนา โดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความสําคัญที่สุด  
 ๓.๔  สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา     

สื่อและนวัตกรรมการพัฒนาต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการ
พัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา มีคู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยี
สื่อสารและสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ หรือสื่ออื่น ๆ ที่มีคุณภาพและเพียงพอสําหรับการศึกษา 
 ๓.๕ สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

 สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอํานวย    
ความสะดวก เอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอสําหรับการพัฒนา                
 ๓.๖ การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการประเมินอย่างเป็นระบบ โดยยึดวัตถุประสงค์
การพัฒนาเป็นหลัก 
 ๓.๗ ให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนราชการ และสํานักงาน ก.ค.ศ. 
  
                                   
 

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

 
 

 



 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู ้
หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและ 

เลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดั/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

 

……………………………….. 
 
 

ส่วนที่ ๑   การพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัติงานในหนา้ที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน   
                  เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนกังาน กศน.จังหวัด/  
                   กรงุเทพมหานครเชีย่วชาญ ระยะเวลา  ๑๒ ชั่วโมง  ประกอบดว้ย 

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระบวนทัศน์และกลยทุธ์การสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กฎหมาย  ระเบียบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหาร 
                                        จัดการและวิชาชีพ 
 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
              เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะขัน้สูงในการบริหารจัดการศึกษา  
มีกระบวนทัศน์  ความเป็นผูน้ําทางวิชาการที่มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานในระดับสูง
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ วิธีการและเป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกีย่วข้อง ซึ่งจะทําให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนามีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติงานตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญได้เป็นอย่างดี  

 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
              ๑. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหาร 
จัดการและวิชาชีพ 
              ๒. มีทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษาและสามารถขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาสู่มาตรฐานได้ 
              ๓. มีกระบวนทัศน์และสามารถใช้กลยุทธ์ในการสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการสําหรับตนเอง
และเพื่อนร่วมงานได้ 
 

สาระของหน่วยการเรียนรู ้ประกอบด้วย  
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทกัษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา ได้แก่ 

    ๑.๑ การใช้กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการบริหารแบบองค์รวม โดยการใช้กระบวนการสังเคราะห์  
          คิดสรา้งสรรค์และจนิตนาการ                                                  

         ๑.๒ การสร้างแรงบันดาลใจในการปฏิบัติงาน 
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การขับเคลื่อนเพือ่พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง ได้แก่ 
              ๒.๑ การวิเคราะห์ สังเคราะห์นโยบายการศึกษา เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและ 
                    สถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 

    ๒.๒  การกาํกับ ติดตาม ประเมินและตรวจสอบผลการนํานโยบายการศึกษาเพื่อนําไปสู่การ  
           ปฏิบัติในหน่วยงานและสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม 



 

     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระบวนทศัน์และกลยุทธ์การสร้างความเปน็ผู้นาํทางวชิาการ ได้แก่ 
              ๓.๑ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเปน็ผู้นําทางวิชาการ 
              ๓.๒ กลยุทธ์การสร้างความเปน็ผู้นําทางวิชาการสําหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน          
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กฎหมาย  ระเบยีบ  หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวกับการบริหารจดัการ  
                    และวิชาชพี ได้แก่ 

 ๔.๑ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิชาชีพ 
      ๔.๒ กฎหมาย ระเบียบอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
 

แนวการจัดกิจกรรม  
     ให้มีการบูรณาการกิจกรรมส่วนที่  ๑ ทั้ง ๔ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกนั  
โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

    ๑. การศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ ในหน่วยการพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
สํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพ มหานครเชี่ยวชาญ ตามหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการพัฒนาเพื่อให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ โดยศึกษาจากสื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต บทเรียนออนไลน์ ชุดฝึกอบรมทางไกล 
เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดทําเป็นรายงานผลการศกึษาส่งใหห้น่วยดําเนินการ 
พัฒนาในวันปฐมนิเทศ  

    ๒. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการ
พัฒนากับวิทยากร   

    ๓. ฝึกปฏิบัติตามใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ วีดิทัศน์ กิจกรรมสะท้อน
ความรู้สึกหรือเจตคติ เอกสารประกอบการพัฒนาและกิจกรรมที่วิทยากรกําหนด 

    ๔. วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง  
  

สื่อที่ใชใ้นการพัฒนา  
    ๑. แหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ  
    ๒. สื่อเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์ โปรแกรมสําเร็จรูป 
    ๓. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดฝึกอบรมทางไกล ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ 

เอกสารประกอบการพัฒนาและคู่มือต่าง ๆ  
         ๔. กรณีตัวอย่างและกรณีศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
    ๑. ผลจากการศึกษาด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 

     ๒. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
     ๓. ผลงานกลุ่ม ผลรายงานรายบุคคลจากการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่วิทยากรกาํหนด 
เช่น ช้ินงาน สรุปองค์ความรู้ การนําเสนอผลงาน   
     ๔. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 

ส่วนที่ ๒   การสังเคราะหบ์ทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน  
             ของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศกึษาเชีย่วชาญหรือผู้อาํนวยการ 
                   และรองผู้อํานวยการสาํนกังาน กศน.จังหวัด/ กรงุเทพมหานครเชี่ยวชาญ ระยะเวลา ๙ ชั่วโมง   



 

             ประกอบด้วย 
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการทีม่ีประสทิธิภาพสูง 
       หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การสังเคราะหแ์ละเสรมิสร้างจิตสํานกึในบทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของผู้บริหารการศึกษา    
                                                    ตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ                            
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วินัย คณุธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรบัผู้บริหารการศกึษา 
 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู้     
             เป็นหน่วยการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้สังเคราะห์บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
สามารถวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานโดยใช้กลยุทธ์การบริหารการศึกษาและเรยีนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์จากกรณีศึกษาต่าง ๆ ในเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับ
ผู้บริหารการศกึษาที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
              ๑.  สามารถกําหนดและใช้กลยุทธ์จัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานในระดับสูง 
              ๒. สามารถสังเคราะห์บทบาทหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคลอ้ง
กับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสังคมวิชาชีพ 
              ๓. มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีได้ 
สาระของหน่วยการเรียนรู ้ประกอบด้วย 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กลยุทธ์และการวางแผนพฒันาการบริหารจัดการทีมี่ประสทิธิภาพสูง ได้แก่ 

  ๕.๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสมัยใหม ่
๕.๒ การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
 
 
 

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตสํานึกในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ      
                             ของผู้บรหิารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ได้แก่ 

  ๖.๑ การสังเคราะห์บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะ                         
  ๖.๒ การเสรมิสร้างจิตสํานึกในบทบาท หน้าที่ ความรับผดิชอบของผูบ้ริหารการศึกษาตามวิทยฐานะ                               

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชพี  ได้แก่ 
  ๗.๑ การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมในหน่วยงานและสถานศกึษา 
  ๗.๒ จรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา  
 

แนวการจัดกิจกรรม  
     ให้มีการบูรณาการกิจกรรมส่วนที่ ๒ ทั้ง ๓ สาระของหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกนั โดยใช้
กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

    ๑. การศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์บทบาท หน้าที่  ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนา
คุณภาพการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนักงานเขตพื้นทีก่ารศกึษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการ 
และรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพ มหานครเชี่ยวชาญตามหน่วยการเรียนรู้ด้วยตนเองก่อนการ
พัฒนาเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ โดยศึกษาจากสื่อเทคโนโลยี อินเทอร์เน็ต บทเรียนออนไลน์  



 

ชุดฝึกอบรมทางไกล เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ แล้วจัดทําเป็นรายงานผลการศึกษาส่ง
ให้หน่วยดําเนนิการพัฒนาในวันปฐมนิเทศ  

    ๒. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการ
พัฒนากับวิทยากร   
       ๓. สร้างจิตสํานึกในการทาํหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพ มหานครเชี่ยวชาญ โดยใช้สื่อต่าง ๆ  
เช่น ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ วีดิทัศน์ กิจกรรมสะท้อนความรู้สึกหรือเจตคติ 
เอกสารประกอบการพัฒนา 

    ๔. ฝึกปฏิบัติตามใบงานและกิจกรรมที่วิทยากรกําหนด 
    ๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์ แก้ปัญหา ในหน่วยการเรียนรู้จากกรณีศึกษา กรณีตัวอย่าง  

  

สื่อที่ใชใ้นการพัฒนา  
    ๑. แหล่งเรยีนรู้ต่าง ๆ  
    ๒. สื่อเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์ โปรแกรมสําเร็จรูป 
    ๓. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดฝึกอบรมทางไกล ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ 

เอกสารประกอบการพัฒนาและคู่มือต่าง ๆ  
         ๔. กรณีตัวอย่างและกรณีศึกษา  
 
 

การวัดและประเมินผล 
    ๑. ผลจากการศึกษาด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 

     ๒. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
     ๓. ผลงานกลุ่ม ผลรายงานรายบุคคลจากการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่วิทยากรกาํหนด 
เช่น ช้ินงาน สรุปองค์ความรู้ การนําเสนอผลงาน   
     ๔. การทดสอบด้วยแบบทดสอบ 
 

ส่วนที่ ๓ การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการ 
            ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายเก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
            สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน  
            กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ ระยะเวลา ๙ ชั่วโมง ประกอบด้วย 

  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ การนําเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
                                     ในการบริหารจัดการศึกษา  
 

คําอธบิายหนว่ยการเรียนรู ้
              การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และนําเสนอผลงานที่เป็นแนวทางพัฒนางานในหน้าที่ หรือ
พัฒนานวัตกรรม  ตลอดจนการใช้กลยุทธ์ในการสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
           ๑. สามารถใช้กลยุทธ์ ให้ทกุภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการพฒันาคณุภาพการศกึษา 
           ๒. นําเสนอแนวทางและผลงานทีไ่ด้วิจัยหรือพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจาการพัฒนางานในหน้าที่ 



 

 

สาระของหน่วยการเรียนรู ้ประกอบด้วย 
     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘  กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือขา่ย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

๘.๑ กระบวนการสร้างภาคีเครือข่าย  
๘.๒ กรณีศึกษาและประสบการณ์ในการสรา้งภาคีเครือข่าย   

     หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙  การนําเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
                                 ในการบริหารจัดการศึกษา 
         ๙.๑ แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ 
         ๙.๒ การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
 

แนวการจัดกิจกรรม 
        ให้มีการบูรณาการกิจกรรมส่วนที ่ ๓ ทั้ง ๒ สาระของหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วยกิจกรรม
หลากหลาย เชน่ 
         ๑. การศึกษาด้วยตนเอง วิเคราะห ์สังเคราะห์ รวบรวมเป็นบทเรียน ประสบการณ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนางาน 
ในหน้าทีห่รือพฒันานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงานเปน็เครือข่าย ตามบทบาท หน้าที ่ความรับผดิชอบ  
         ๒. พบกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในการปฏิบัติงาน 
และสร้างเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         ๓. แบ่งกลุ่มศึกษา กรณีตัวอย่างหรือผลงานที่เป็นเลิศ  ในการใชก้ลยุทธ์สร้างภาคีเครือข่าย 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         ๔. ศึกษาประสบการณ์จากวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้หรือ
สื่ออื่น ๆ ตามที่วิทยากรกําหนด 
         ๕. วิเคราะห์ สังเคราะห์และสังเกตผลการเรียนรู้ จากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดทําเป็น 
แนวทางการพัฒนา เพื่อให้เกิดนวัตกรรม หรือความร่วมมือเป็นภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
         ๖. นําเสนอผลงานจากการวิเคราะห์และสังเคราะหผ์ลการเรียนรู ้
 

สื่อที่ใชใ้นการพัฒนา  
         ๑. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  
         ๒. สื่อเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต วีดิทัศน์ บทเรยีนออนไลน์ โปรแกรมสําเร็จรูป 
         ๓. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ชุดฝึกอบรมทางไกล ใบงาน แบบฝึกปฏิบัติ แบบตรวจสอบรายการ เอกสาร
ประกอบการพัฒนาและคู่มือต่าง ๆ  
         ๔. กรณีตัวอย่างและกรณีศึกษา  
 

การวัดและประเมินผล 
         ๑. ผลจากการศึกษาด้วยตนเองก่อนและระหว่างการพัฒนา 
         ๒. สังเกตพฤติกรรมและการมีส่วนรว่มในกิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
         ๓. ผลงานกลุ่ม ผลรายงานรายบุคคลจากการประเมินด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่วิทยากรกําหนด เช่น 
ช้ินงาน การนําเสนอผลงาน   
  
 
 
 

…………………………………………. 



 

 
 
 
 
 

        

ภาคผนวก ข 
 

  ๑. โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมินตามหลักสูตรการพัฒนาฯ  
๒. แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง  

  การศกึษากอ่นแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการ 
        และรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือ 
                              ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ สํานกังาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
                              เชี่ยวชาญ  

          ๓. แบบประเมนิเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพฒันา (ปก.ชช.๑) 
        ๔.  แบบประเมนิรายงานผลการศกึษาค้นควา้ด้วยตนเอง (ปก.ชช.๒)  
  ๕.   แบบประเมินการมีส่วนรว่มกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช.๓)   

  ๖.  แบบประเมินชิ้นงานของผู้เข้ารับการพฒันา ส่วนที๑่ ,๒ (ปก.ชช.๔/๑  
                 ส่วนที่๓ ปก.ชช.๔/๒)  

๗. แบบประเมนิการนําเสนอผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที๑่ ,๒  
      (ปก.ชช. ๕/๑ ส่วนที๓่  ปก.ชช.๕/๒)  

  ๘. แบบประเมินสรุปองค์ความรู้( ปก.ชช.๖)  
        ๙. แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช.๗) 
       ๑๐.แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช.๘) 

       ๑๑.แบบประเมินวิทยากร ( ปว. ) 
       ๑๒.แบบประเมินโครงการ ( ปคก. ) 
                    ๑๓.แบบรายงานผลการดําเนินการพัฒนา (รกพ.) 
 

 
 
 
 
 
 

                      



 

โครงสร้างคะแนนเกณฑ์การประเมนิตามหลักสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ 
ศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะผู้อํานวยการและรองผูอ้ํานวยการสํานักงานเขต  
พืน้ทีก่ารศกึษาเชี่ยวชาญหรอืผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานกังาน กศน.จังหวัด/ 
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

 

รายการประเมิน 
ส่วนที่ ๑

การพัฒนาสมรรถนะ 
 

( ๑๒ ช.ม. ) 

ส่วนที่ ๒
การวิเคราะห์ 
บทบาทหน้าที่ 

( ๙ ช.ม. ) 

ส่วนที่ ๓
การนําเสนอ 

 
(๙ช.ม .) 

ผลจากการศึกษาด้วยตนเอง ๑๐ ๑๐ ๑๐ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม ๓๐ ๓๐ ๓๐ 
ช้ินงาน ๑๐ ๑๐ ๒๐ 
การนําเสนอผลงาน (งานเดี่ยว-
กลุ่ม) ๓๐ ๓๐ ๔๐ 
สรุปองค์ความรู้(งานเดี่ยว) ๑๐ ๑๐ - 
การทดสอบผลสัมฤทธ์ิ ๑๐ ๑๐ - 

รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 
เกณฑ์ผา่นแตล่ะส่วนร้อยละ ๗๕ ๗๕ ๗๕ 

 
หมายเหตุ     คะแนนเฉลี่ยสว่นที่ ๑ ส่วนที ่๒ และส่วนที ่๓ รวมกันต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
                 จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรตามที่กําหนดในหลักเกณฑ์และ       
                 วิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น 
                 วิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 



แนวทางการประเมินการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลือ่นเปน็วทิยฐานะ ผู้อํานวยการและรองผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่
การศกึษาเชี่ยวชาญหรือผู้อาํนวยการและรองผู้อํานวยการสาํนกังาน กศน.จังหวดั/ กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

 

 
 
 
 
 

แบบ  
ปก.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน ประเดน็การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมินหรอื 

วันกําหนดส่ง 
๑ ด้านที่ ๑ ประเมินเวลาการ 

พัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
เวลาการเข้ารับการพัฒนาตลอด
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ๘๐ - ผู้บริหาร
โครงการ 

ประเมินทุกวันและส่งวัน
สุดท้ายของการพัฒนา 

๒ รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง 
 

ประเมินรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองของผู้เข้ารับการพัฒนา
ประเมิน ๕ ประเด็น ได้แก่ 
ครอบคลุมเนื้อหา ความชัดเจน  
ตรงประเด็น รูปแบบการสรุป 
การประยุกต์เนื้อหาสู่การปฏิบัติ 
การส่งทันเวลา 
 
 
 

แต่ละชิ้นงานมีคะแนน 
ตามประเด็นการให้คะแนน
ในแต่ละส่วนดังนี้  
คะแนนประเมนิ ๑๐ คะแนน   
คะแนนดีมาก (9–10)   
ดี(7–8)พอใช้ (5–6)   
ปรับปรุง(ต่ํากว่า 5) 

๑๐คะแนน - วิทยากร
ประจํากลุ่ม 

 ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ส่งในวันปฐมนิเทศ  

๓ การประเมินการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของผู้ เ ข้ า รั บการ
พัฒนา 

ประเมินจาก ๖ ประเด็น ได้แก่ 
ความร่วมมือในกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความคิดเห็น
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การเป็น
ผู้นําหรือผู้ตามที่ดีและการตรงเวลา 

แต่ละชิ้นงานมีคะแนน 
ตามประเด็นการให้
คะแนนในแต่ละส่วน 
ดังนี้ คะแนนประเมิน ๕ 
คะแนน คะแนนดีมาก  
ดีมาก (๕)  ดี (๔)   
พอใช้ (๓) ปรับปรุง 
(ต่ํากว่า ๓) 

๓๐คะแนน - วิทยากร
ประจํากลุ่ม 

วิทยากรประจํากลุ่ม 
ประเมิน แล้วสรุปส่ง 
ในวันที่สี่ของการพัฒนา 
ก่อน ๑๒.๐๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

แบบ  
ปก.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน ประเดน็การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมินหรอื 

วันกําหนดส่ง 
๔/๑และ 
๔/๒ 

การประเมินชิ้นงาน  
ตามหน่วยการเรียนรู้ 
     
 

แต่ละชิ้นงานของผู้ เข้ารับการ
พัฒนามีประเด็นที่ประเมิน ๕
ประเด็น ได้แก่ ความสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ ความชัดเจนตรง
ประเด็น ความน่าสนใจ การนําไป
ประยุกต์ใช้ และการส่งทันเวลา
ตามกําหนด 

แต่ละชิ้นงานมีคะแนน 
ตามประเด็นการให้
คะแนนในแตล่ะส่วน
ดังนี้ คะแนนประเมิน ๑๐ 
คะแนน  
คะแนนดีมาก (9–10)   
ดี(7–8)พอใช้ (5–6)
ปรับปรุง (ต่ํากว่า 5) 
คะแนนประเมิน ๑๕ คะแนน 
ดีมาก (๑๓-๑๕)  
ดี(๑๐-๑๒)พอใช้(๗–๙)  
ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๖)   

ส่วนที่ ๑ 
และส่วนที ่๒ 
คะแนนจริง
๑๐คะแนน 
ส่วนที่ ๓ 
คะแนนจริง
๒๐คะแนน 

- วิทยากร
ประจํากลุ่ม 

ผู้เข้ารับการพัฒนาส่ง 
ชิ้นงานตามเวลาที่วิทยากร
ประจํากลุ่มกําหนด 
 

๕/๑และ 
๕/๒ 

การประเมินการนํ า เสนอ
ผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
เ ท คนิ ค ก า รนํ า เ ส นอ  ค ว าม
ครอบคลุมเนื้อหาตามหน่วยการ
เรียนรู้ การประยุกต์ใช้ และการ
ตรงต่อเวลา 

แต่ละชิ้นงานมีคะแนนตาม
ประเด็นการให้คะแนนในแต่
ละส่วนดังนี้ กรณีคะแนน 
ประเมิน ๕ คะแนน ดีมาก 
(๕)  ดี (๔)   พอใช้(๓)      
ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๓) 
คะแนนประเมิน๑๐ คะแนน 
ดีมาก(9–10) ดี (7–8)   
พอใช้(5–6) ปรับปรงุ (ต่ํากว่า5) 

ส่วนที่ ๑และ
ส่วนที่ ๒ 
คะแนนจริง
๓๐ คะแนน 
ส่วนที่ ๓ 
คะแนนจริง 
๔๐ คะแนน 

- วิทยากร
ประจํากลุ่ม 

วิทยากรประจํากลุ่ม
ประเมินในวันทีม่ีกิจกรรม
นําเสนอและส่งคะแนน
ให้กับผู้บริหารโครงการ 

 
 
 
 
 



 

แบบ  
ปก.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน ประเดน็การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมินหรอื 

วันกําหนดส่ง 
  

 

คะแนนประเมิน๑๕ คะแนน 
ดีมาก (๑๓-๑๕) ดี (๑๐-๑๒)   
พอใช้ (๗–๙)   ปรบัปรุง (ต่ํา
กว่า ๖)   

  

 

๖ การสรุปองค์ความรู้ ส่วนที่ ๑ 
และส่วนที่ ๒ 
 

ประเมินจาก ๓ ประเด็น ได้แก่ 
ความคิดรวบยอด การบูรณาการ
ความรู้ การนําไปประยุกต์ใช้  

แต่ละชิ้นงานมคีะแนนตาม
ประเด็นการใหค้ะแนนใน
แต่ละส่วน ดังนี ้
คะแนนประเมนิ ๑๐ 
คะแนน ดีมาก  
(9–10)  ดี (7–8)   
พอใช้ (5–6)   
ปรับปรุง (ต่ํากว่า 5) 

๑๐คะแนน - วิทยากร
ประจํากลุ่ม 

ผู้เข้ารับการพัฒนาส่ง 
ชิ้นงานตามเวลาที่วิทยากร
ประจํากลุ่มกําหนด 
 

๗ แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

เป็นการกรอกคะแนนของผู้เข้ารับ
ก า ร พั ฒ น า ทั้ ง  ๓  ส่ ว น ต า ม
หลักสูตร 

คะแนนส่วนที่ ๑ ส่วนที ่๒ 
และส่วนที ่๓ แต่ละส่วนตอ้ง
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ และ 
คะแนนเฉลี่ยทัง้ ๓ ส่วนรวม
กันตอ้งไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๘๐

๑๐๐คะแนน

กรรมการวัด
และ
ประเมินผล 

วันสุดท้ายของการพัฒนา 
และส่งหลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา 

๘ การสรุปผลการประเมินผู้เข้า
รับการพัฒนา 

ประเมินแบ่งเป็น ๒ ด้าน คือ 
ด้านที่ ๑ ระยะเวลา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐  
ด้านที่ ๒ หลักสูตร  
ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะฯ (๑๐๐  

ได้คะแนนแต่ละส่วนไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
รวม ๓ ส่วนได้คะแนน
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 
๘๐ และเวลาในการ 

๑๐๐คะแนน กรรมการวัด
และ
ประเมินผล 

วันสุดท้ายของการพัฒนา 
และส่งหลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา 
 
 
 
 



 

  คะแนน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
ส่วนที่ ๒ การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ฯ 
(๑๐๐ คะแนน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕ 
และส่วนที่ ๓ การนําเสนอแนวทางการ
พัฒนางานในหน้าที่ฯ (๑๐๐ คะแนน) ไม่
ต่ํากว่าร้อยละ ๗๕     ทั้งนี้ คะแนน
เฉลี่ยการประเมิน ๓ ส่วน (๑๐๐ 
คะแนน) ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ 

พัฒนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

   

ปว. การประเมินวิทยากรแต่ละ
หน่วยการเรียนรู้ 

ประเมิน วิทยากรตามรายการ
ประเมิน จํานวน ๑๐ ข้อ ตามแบบ
ประเมินในภาคผนวก ค 

ประเมิน ๑๐ ประเด็น ๆ 
ละ ๕ ระดับ คือ 
๕ ๔  ๓  ๒ ๑ 

 

- ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

ผู้เข้ารับการพัฒนาประเมิน
หลังจากวิทยากรจัด
กิจกรรมแต่ละหน่วย 
การเรียนรู้แล้วส่งให้กับ 
ผู้บริหารโครงการ 

ปคก. การประเมินโครงการ ประเมินหลักสูตรและการบริหาร
จัดการ  จํานวน ๑๔ ประเด็น 

ประเมิน ๑๕ ประเด็น ๆ 
ละ ๕ ระดับ คือ 
๕ ๔  ๓  ๒ ๑ 

- ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

ผู้เข้ารับการพัฒนา 
ประเมินวันสุดท้ายของ 
การพัฒนาและส่งให้ 
ผู้บริหารโครงการ  

รกพ. รายงานผลการดําเนินการ
พัฒนา 

๑. ตามแบบรายงาน...สําหรับ
ผู้บริหารโครงการ 
๒. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับ
การพัฒนา ตามแบบ ปค.ชช.๘ 

- 
 

- ผู้บริหาร
โครงการ 

หลังจากเสร็จสิน้การ
พัฒนาและส่งหลังจาก
เสร็จสิ้นการดําเนินการ
พัฒนาภายใน ๑ สัปดาห ์
 
 
 

แบบ  
ปก.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน ประเดน็การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมินหรอื 

วันกําหนดส่ง 



 

แบบ  
ปก.ชช. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน ประเดน็การประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมินหรอื 

วันกําหนดส่ง 
  ๓. สรุปผลประเมินวิทยากร

รายบุคคล ตามแบบ ปว. 
๔. สรุปผลการประเมินโครงการ 
ตามแบบ ปคก. 

   

 



 
                    (ปก.ชช.๑  สําหรับผู้บรหิารโครงการ)  

แบบประเมินเวลาการพฒันาของผูเ้ขา้รบัการพฒันา 
 

                       หลกัสตูร การพฒันาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา กอ่นแต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
            สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนกังาน กศน.จังหวดั/กรงุเทพมหานครเชี่ยวชาญ  รุ่นที่ ............ 

วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพฒันา ....................................จังหวัด............................................. 
 

ที ่
 

ชื่อ -สกลุ 
ด้านที่ ๑ เวลาการพฒันา จาํนวน……...ชั่วโมง 

จํานวนชั่วโมงทีเ่ข้ารบั 
การพฒันา 

คดิเปน็ร้อยละ 
(เกณฑ์ร้อยละ๘๐) 

ผลการประเมนิ 
ผ่าน/ไม่ผา่น 

     
     
     
     
     
     
     
     

 
(ลงชื่อ)....................................................ผูป้ระเมิน         (ลงชื่อ)..................................................ผูป้ระเมนิ      (ลงชื่อ).................................................ผูป้ระเมิน 
        (                                        )                           (                                      )                        (                                  ) 
 
 
 



 

                     (ปก.ชช.  ๒  สําหรับวิทยากรประจํากลุม่)  
 

แบบประเมินรายงานผลศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง  
หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ 

ส่วนที่...............หน่วยการเรยีนรู้..........................................................................................รุน่ที่............. 
ชื่อชิ้นงาน...............................................................................ชื่อวทิยากร................................................................................................. 

 

ลําดบั ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
ครอบคลุม
เนื้อหา 

 
(๑๐) 

ความชดัเจน  
ตรงประเดน็ 

 
(๑๐) 

รปูแบบการสรปุ 
 
 

(๑๐) 

การประยกุต์
เนื้อหาสูก่าร

ปฏบิตั ิ
(๑๐) 

การส่ง
ทนัเวลา 

 
(๑๐) 

คะแนนรวม 
 
 

(๕๐) 

คะแนนจริง 
 
 

๑๐ คะแนน 
         
         
         
         
         
         

หมายเหต ุ คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10)    ดี (7–8)   พอใช้ (5–6)   ปรับปรุง (ต่ํากว่า 5) 
 

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



 

                                          ( ปก.ชช. ๓ สําหรับวิทยากรประจํากลุ่ม)   
แบบประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ารบัการพัฒนา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่............. 
ส่วนที่...............หน่วยการเรยีนรู้......................................................................................................................................วันที่......................................... 

 

ลําดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน คะแนน
จริง ความร่วมมือ 

ในกิจกรรม 
ความ

รับผิดชอบ 
การเสนอ 

ความคิดเหน็ 
ความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค ์

การเปน็ผูน้ํา  
หรือผู้ตามที่ดี การตรงเวลา 

๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๓๐ 
         
         
         
         
         
         

 
หมายเหต ุ คะแนนเต็ม ๕ ระดับคะแนน ดีมาก (๕)    ดี (๔)   พอใช้ (๓)   ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๓) 

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

                   (..............................................)         (...............................................)         (.............................................) 
   
 
 



 

                    (ปก.ชช.๔/๑  สําหรับวิทยากรประจํากลุ่ม)  
     แบบประเมินชิ้นงานของผูเ้ข้ารบัการพฒันา (ส่วนที่ ๑ และ ๒) 

 
หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ 

ส่วนที่...............หน่วยการเรยีนรู้..........................................................................................รุน่ที่............. 
ชื่อชิ้นงาน...............................................................................ชื่อวทิยากร................................................................................................. 

 

ลําดบั ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมิน 
ความ

สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค ์

(๑๐) 

ความชดัเจน  
ตรงประเดน็ 

 
(๑๐) 

ความนา่สนใจ 
 
 

(๑๐) 

การนําไป
ประยกุต์ใช ้

 
(๑๐) 

การส่ง
ทนัเวลา

ตามกําหนด 
(๑๐) 

คะแนนรวม 
 
 

(๕๐) 

คะแนนจริง 
๑๐ คะแนน 

 

         
         
         
         
         

 

หมายเหต ุ คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10)    ดี (7–8)   พอใช้ (5–6)   ปรับปรุง (ต่ํากว่า 5) 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน   (ลงชื่อ)..................................................ผู้ประเมิน    

         (...............................................)          (.............................................)         (.............................................) 
 
 
 
 



 

                                           (ปก.ชช.๔/๒ สําหรับวิทยากรประจํากลุ่ม)               
แบบประเมินชิ้นงานของผูเ้ข้ารบัการพฒันา (ส่วนที่ ๓) 

หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
ส่วนที่...............หน่วยการเรยีนรู้..........................................................................................รุน่ที่............. 

ชื่อชิ้นงาน...............................................................................ชื่อวทิยากร................................................................................................. 
 

ลําดบั ชื่อ-สกลุ 

รายการประเมนิ 
ความ

สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค ์

(๑๕) 

ความชดัเจน  
ตรงประเดน็ 

 
(๑๕) 

ความนา่สนใจ 
 
 

(๑๐) 

การนําไป
ประยกุต์ใช ้

  
(๑๐) 

การส่ง
ทนัเวลา

ตามกําหนด 
(๑๐) 

คะแนนรวม 
 
 

(๖๐) 

คะแนนจริง 
๒๐ คะแนน 

 

         
         
         
         

หมายเหต ุ คะแนนเต็ม ๑๕  ระดับคะแนน ดีมาก (๑๓–1๕)    ดี (๑๐–๑๒)   พอใช้ (๗–๙)   ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๖) 
              คะแนนเต็ม ๑๐  ระดับคะแนน ดีมาก (9–10)    ดี (7–8)   พอใช้ (5–6)   ปรับปรุง (ต่ํากว่า 5) 
 

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

 
 
 
 



 

การนําเสนอผลงานของผู้เขา้รับการพัฒนา  (ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒) 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่............. 

ส่วนที่...............หน่วยการเรยีนรู้................................................................................................................... 
ชื่อผลงาน.................................................................................................วันที่........................................................................................... 

ลําดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนจริง เทคนิค 
การนําเสนอ 

ความครอบคลุม 
เนื้อหาสาระตาม
หน่วยการเรียนรู ้

การประยุกต์ใช้ การตรงต่อเวลา

๕ ๕ ๑๐ ๑๐        ๓๐ 
       
       
       
       
       
       

หมายเหต ุ   คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10)    ดี (7–8)   พอใช้ (5–6)   ปรับปรุง (ต่ํากว่า 5) 
       คะแนนเต็ม  ๕ ระดับคะแนน ดีมาก (๕)      ดี (๔)     พอใช้ (๓)    ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๓) 
 

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

 
 
 

       (ปก.ชช.๕/๑  สําหรับวิทยากรประจํากลุ่ม )   



 

แบบประเมินการนําเสนอผลงานของผู้เขา้รับการพัฒนา  (ส่วนที่ ๓) 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่............. 

ส่วนที่...............หน่วยการเรยีนรู้................................................................................................................... 
ชื่อผลงาน.................................................................................................วันที่........................................................................................... 

 

ลําดับ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน 

คะแนนจริง เทคนิค 
การนําเสนอ 

ความครอบคลุม 
เนื้อหาสาระตาม
หน่วยการเรียนรู ้

การประยุกต์ใช้ การตรงต่อเวลา

๕ ๕ ๑๕ ๑๕        ๔๐ 
       
       
       
       
       
       

 

หมายเหต ุ   คะแนนเต็ม ๑๕ ระดับคะแนน ดีมาก (๑๓-๑๕)    ดี (๑๐-๑๒)   พอใช้ (๗–๙)   ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๖)   
                คะแนนเต็ม  ๕ ระดับคะแนน ดีมาก (๕)    ดี (๔)     พอใช้ (๓)    ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๓) 
 

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

       (ปก.ชช.๕/๒  สําหรับวิทยากรประจํากลุ่ม )   



                                                                                                                          ( ปก.ชช. ๖   สําหรับวิทยากรประจํากลุ่ม)      
แบบประเมินสรุปองค์ความรู้ (ส่วนที่ ๑และ ๒) 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งใหมี้และเลื่อนเปน็วิทยฐานะเชีย่วชาญ รุน่ที่............. 

ส่วนที่..........................................................................วันที่......................................... 
ชื่อ………………………………………… สกุล …………………………………………………….. เลขที่ ……………… 

 
เลขที ่ ช่ือ - สกุล ความคิดรวบ

ยอด 
(๑๐ คะแนน) 

การบูรณาการ
ความรู้ 

(๑๐ คะแนน) 

การนําไป
ประยุกต์ใช้ 

(๑๐ คะแนน) 

คะแนน
รวม 
(๓๐ 

คะแนน) 

คะแนน
จริง 
(๑๐ 

คะแนน) 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
หมายเหต ุ คะแนนเต็ม ๑๐ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10)  ดี (7–8)   พอใช้ (5–6)  
             ปรบัปรุง (ตํ่ากว่า 5) 

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

           (..........................................)            (..........................................)   
 

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

 



 

 

แบบกรอกคะแนนผูเ้ขา้รับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ .................. 

วันที่ .........เดือน..……...............พ.ศ................  ณ หน่วยพัฒนา .....................................................  จังหวัด....................  
 

ที่ ชื่อ-สกุล 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3  
 

คะแนน 
รวม  3 
ส่วน 

 
 

คะแนน
เฉลี่ย 
3 ส่วน 

กา
รศ

ึกษ
าด

้วย
ตน

เอง
 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

ชิ้น
งา

น 

กา
รน

ําเส
นอ

 

สร
ุปอ

งค
์คว

าม
รู้ 

กา
รท

ดส
อบ

 

รว
ม 

กา
รศ

ึกษ
าด

้วย
ตน

เอง
 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

ชิ้น
งา

น 

กา
รน

ําเส
นอ

 

สร
ุปอ

งค
์คว

าม
รู้ 

กา
รท

ดส
อบ

 

รว
ม 

กา
รศ

ึกษ
าด

้วย
ตน

เอง
 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

ชิ้น
งา

น 

กา
รน

ําเส
นอ

 

รว
ม 

  ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐ 100 ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๓๐ ๑๐ ๑๐ 100 ๑๐ ๓๐ ๒๐ ๔๐ 100 ๓๐๐ ๑๐๐ 
                       
                       
                       
                       
                       

หมายเหตุ ช่อง “รวม” และ “ช่องคะแนนเฉลี่ย ๓ ส่วน” ของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ให้กรอกด้วยหมึกสีแดง  
 

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

( ปก.ชช.๗  สําหรบัคณะกรรมการวัดแลประเมินผล)



 

  

                                                     (ปก. ชช.๘  สําหรบัคณะกรรมการวัดและประเมินผล) 
แบบสรปุผลการประเมนิ 

ผู้เขา้รบัการพฒันาหลกัสตูรการพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
ก่อนแต่งตั้งใหมี้และเลื่อนเปน็วทิยฐานะเชีย่วชาญ รุ่นที่ ............ 

วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพฒันา .....................................................  จังหวดั.................... 
 

เลข
ที ่

ชื่อ-ชื่อสกุล 

ด้านที่ ๑ เวลาการพฒันา 
จํานวน………...ช่ัวโมง 

ด้านที่ ๒ ผลการพฒันาตามหลกัสตูร 

สรปุผล
การ

ประเมนิ 

จํานวน
ชม. 
ทีเ่ข้า
รบั 
การ

พฒันา 

คดิ
เป็น
ร้อย
ละ 

ผลการ
ประเมนิ 
(เกณฑ์
ร้อยละ
๘๐) 

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

ส่วนที่ 
๑ 

(ไม่ต่ํา
กว่า 

ร้อยละ 
๗๕) 

ส่วนที่ 
๒ 

(ไม่ต่ํา
กว่า 

ร้อยละ 
๗๕) 

ส่วน
ที่ ๓ 
(ไม่
ต่ํา
กว่า 
ร้อย
ละ 
๗๕) 

ค่าเฉลี่ย 
๓ ส่วน
คดิเปน็
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมนิ
รวม ๓ 
ส่วน

(เกณฑ์
ร้อยละ 
๘๐)  

ผ่าน/ไม่
ผ่าน 

           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
หมายเหตุ  กรณีไม่ผ่านเกณฑ์ ให้กรอกด้วยหมึกสีแดง 
  

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

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

 
 

อนุมัต ิ



 

  

                                                                      ( ปว.  สําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) 
แบบประเมินวทิยากรการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ก่อนแต่งตั้งใหมี้และเลื่อนเปน็วทิยฐานะเชีย่วชาญ 
ส่วนที่..................หน่วยการเรียนรูท้ี่ .....ชือ่หน่วยการเรยีนรู้................................…………………………. 
ชื่อวิทยากร.......................................................บรรยายวนัที่.................................เวลา....................น. 
คําช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยายให้ความรู้ของวิทยากร โดยทําเครื่องหมาย ( )      
ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการในโอกาสต่อไป 

ลําดบั รายการประเมิน 
ระดบัความคดิเห็น 

ดีมาก ด ี
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ทีส่ดุ 

1 วิทยากรมีความรู้ความสามารถในเนื้อหาที่ใชพั้ฒนา      
2 วิทยากรพูดได้ตรงประเด็นและชัดเจน      
3 วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย       
4 วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพัฒนามีส่วนร่วมในการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 
     

5 บุคลิกภาพของวิทยากร      
6 เอกสารประกอบการอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย      
7 การใช้สื่อประกอบมีความเหมาะสม      
8 ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
9 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อการบรรยาย      

10 เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ นําไป
ประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ 

     

 
11. สิ่งที่ท่านพอใจวิทยากรท่าน  
                          …………………………………………………………………………………………………………………. 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
12. สิ่งที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง  
                        ..................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
 
13. ข้อคิดเหน็เพิ่มเติม. 

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

ขอขอบคณุในความร่วมมือ 



 

  

      แบบประเมินโครงการ     
การพฒันาขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้มีและเลื่อนเปน็วทิยฐานะเชี่ยวชาญ 
เข้ารบัการพฒันาระหว่างวนัที่...........เดือน.............................................พ.ศ..................รุ่นที่ ............ 

ประเมนิวันที.่...............เดือน........................................พ.ศ............................. 
โปรดกาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน 

ข้อที ่ รายการประเมิน 

ระดบัความคดิเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
๑ ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทกัษะ ประสบการณ์

ใหม่ ๆ จากการพัฒนาเพียงใด........................... 
 

........... 
 

........ 
 

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

.......... 
 

............ 
๒ การพัฒนาครั้งนี้เสริมสร้างเจตคติ และ

พฤติกรรมในทางที่ดีเพียงใด................................ 
 

........... 
 

........ 
 

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

.......... 
 

............ 
๓ ท่านมั่นใจว่าจะสามารถนําสิ่งที่ได้รับจากการ

พัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานเพียงใด................. 
 

........... 
 

........ 
 

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

.......... 
 

............ 
๔ ท่านคิดว่าการพัฒนาครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ 

ของโครงการเพียงใด......................................... 
 

........... 
 

........ 
 

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

.......... 
 

............ 
๕ เนื้อหาวิชาในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารการศึกษาเพียงใด.... 
 

........... 
 

........ 
 

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

.......... 
 

............ 
๖ สัดส่วนระหว่างการพัฒนาภาคทฤษฎีกับ

ภาคปฏิบัติที่ท่านได้รับมีความเหมาะสมเพยีงใด.. 
 

........... 
 

........ 
 

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

.......... 
 

............ 
๗ วิทยากรพัฒนาโดยส่วนรวมมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
ประสบการณ์ให้แก่ท่านเพียงใด........................ 

 
 

........... 

 
 

........ 

 
 

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

 
 

.......... 

 
 

.......... 
๘ กิจกรรมการพฒันาในหลักสตูรเอื้ออํานวยต่อ

การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของท่าน
ระดับใด............................................................ 

 
........... 

 
........ 

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

 
.......... 

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

๙ ปริมาณงานที่มอบหมายให้ทา่นปฏิบัติตลอดการ
พัฒนามีปริมาณเหมาะสมเพยีงใด....................... 

 
........... 

 
........ 

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

 
.......... 

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

๑๐ การทดสอบส่งเสริมการเรียนรู้ในภาควิชาการ
เพียงใด............................................................... 

 
........... 

 
........ 

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

 
.......... 

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

๑๑ เอกสารประกอบการพัฒนามีคุณภาพเพียงใด..... ........... ........ ............ .......... ............ 
๑๒ อาหารและเครื่องดื่มมีคุณภาพเพียงใด................ ........... ........ ............ .......... ............ 
๑๓ ที่พัก สะดวก สะอาด เรียบร้อย เพียงใด............. ........... ........ ............ .......... ............ 
๑๔ ท่านได้รับความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ 

เพียงใด................................................................ 
 

........... 
 

........ 
 

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

.......... 
 

............ 
ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

(ปคก.  สําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา) 



 

  

                                           (รกพ.  สําหรับผู้บริหารโครงการ) 
แบบรายงานผลการดําเนินการพัฒนา    

         หลักสูตร การพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น
วิทยฐานะ....................................................................................................... รุ่นที่ .......... 
สังกัด (สพฐ. อศ. กศน.)................ระหวา่งวันที่ .................เดือน......……..................พ.ศ............            
         ณ หน่วยพัฒนา ....................................อําเภอ................................จังหวัด...................... 
         สถานที่พัฒนา........................................อาํเภอ.................................จังหวัด..................... 

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

 
ข้อมูลเบื้องตน้ 
 

  ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด..............คน เป็นเพศชาย.........คน (ร้อยละ........) เพศหญิง........คน (ร้อย
ละ........)  ส่วนใหญ่ดํารงตําแหน่ง................... (ร้อยละ........)  และตําแหน่ง...................... (ร้อยละ........)   
ส่วนใหญส่ําเร็จการศึกษาระดับ………… (รอ้ยละ........) รองลงมา............... (ร้อยละ........) อายุสูงสุด............ปี  
ตํ่าสุด..................ปี อายุเฉลี่ย...............ปี 
  
 ผลการดําเนนิการ 
 

  (สิ่งที่ต้องรายงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้) 
 

  ๑. รายงานผลการดําเนินการพัฒนา ตามแบบรายงาน (แบบรายงาน.....) สําหรับผูบ้ริหารโครงการ 
๒. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (ปก.ชช.๘) (คณะกรรมการวัดและ 
   ประเมินผลนําส่งผู้บริหารโครงการ) 

  ๓. สรุปผลประเมินวิทยากรรายบุคคล ( ปว. ) 
          ๔. สรปุผลการประเมินโครงการ (ปคก.) 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 
 
 

  ๑. แบบลงทะเบียนของผู้เข้ารับการพฒันา  
  ๒. แบบทะเบียนประวัติ    
  ๓. แบบแนะนําวิทยากร  
  ๔. แบบขอบคุณวิทยากร  
  ๕. แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยดําเนินการพัฒนา    
  ๖. ใบลาป่วย  ใบลากิจ  
    
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบลงทะเบียนผู้เข้ารบัการพัฒนา 
 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา ตําแหนง่ผู้บรหิารการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะเชี่ยวชาญ รุ่นที่ .................. 
วันที่ ...........……................  ณ หน่วยพฒันา .....................................................  จังหวัด.....................……………. 

ที่ ชื่อ-สกุล ตําแหน่ง
(ผอ./รองผอ.)

สถานที่ทํางาน/อําเภอ/จังหวัด/
รหัสไปรษณยี์ 

วุฒิ 
การศึกษา
สูงสุด

อายุ โทรศัพท์มือถือ E-mail 

        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
 



                            
 

ทะเบียนประวตัผิู้เขา้รบัการพฒันา 
              หลักสตูรการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาก่อนให้มีและเลื่อนเปน็ 
                                     วิทยฐานะ.......................................................... 

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

                     รุ่นที่...........ณ  หน่วยพัฒนา.......................................   จังหวัด................................................... 
ส่วนที่  ๑  ประวัตสิ่วนตัว สําหรบัเจา้หนา้ที ่

คํานําหน้าช่ือ   นาย    นาง    นางสาว    
เพศ    ชาย   หญิง  เลขประจําตัวประชาชน................................................... 

 

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

ช่ือ........................................................นามสกุล............................................  

เกิดวันที่............เดือน...............................พ.ศ..................  อายุ..................ปี      
ศาสนา   พุทธ     คริสต์     อิสลาม    อ่ืน ๆ 

(ระบุ)................................... 
 

ที่อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......................ช่ือหมู่บ้าน..........................  

ถนน / ซอย.....................................................ตําบล / แขวง...........................  

อําเภอ / เขต............................................................จังหวัด.............................      

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์.......................................  

ส่วนที่  ๒  ประวัตกิารทํางาน สําหรบัเจา้หนา้ที ่

เริ่มทํางานวันที่..................เดือน.................................................พ.ศ................      

ตําแหน่งปัจจุบัน..............................................................................................    

โรงเรียน..........................................................................................................  

อําเภอ / เขต...................................................จังหวัด....................................      

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์......................................  

ส่วนที่  ๓  การศกึษา สําหรบัเจา้หนา้ที ่

ระดับการศึกษาสูงสุด  ………………………………………………………  

                         ปริญญาตรี        ปริญญาโท          ปริญญาเอก  

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

จากสถาบนัการศึกษา....................................................................................  

.......................................................................ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ 
 

 

 
ติดรูปถาย 

ขนาด ๑ นิ้ว 



 

  

แบบแนะนําวิทยากร 
 

ท่านสมาชิก ที่เคารพ 
 
 วิชาต่อไปนี้เป็นเรื่องที่มีความสําคัญต่อผู้บริหาร เพราะ............................................................. 
วิชานั้น คือ.................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
 
วิทยากรที่จะให้ความรู้แก่เรา ท่านจบการศกึษาระดับ 
ระดับ..................................................จาก..................................................................................................... 
ระดับ..................................................จาก.................................................................................................... 
ระดับ..................................................จาก................................................................................................... 
 
ประสบการณใ์นการทาํงาน 

๑. .......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. .......................................................................................................................................... 

 
ผลงานทางวิชาการ 

๑. .......................................................................................................................................... 
๒. .......................................................................................................................................... 
๓. .......................................................................................................................................... 

 
ปัจจบุนัดาํรงตําแหน่ง 
 ................................................................................................................................................... 
 
วิทยากรท่านนี้คือ 
 ................................................................................................................................................... 
 

ขอเรียนเชิญทา่นวิทยากรบรรยาย (ครับ, คะ่) 
 
 

หมายเหตุ  แบบฟอร์มแนะนําวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง  ผู้แนะนําวิทยากรสามารถดัดแปลงได้      
              ตามความเหมาะสม 

   
 
    

 



 

  

แบบขอบคณุวิทยากร 
 
ท่านวิทยากรที่เคารพ 
 
 กระผม (ดิฉัน) ในนามของผู้เข้ารับการพัฒนา รู้สึกซาบซึง้ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง     
ที่ท่านได้ให้เกยีรติสละเวลามาบรรยายเรื่อง
......................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........... 
(พูดเนื้อหาสาระ) พวกเราจะนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
......................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
........... 
.......................................................................................................................................................................
...... 
โอกาสนี้พวกเราขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้งหนึ่ง (ปรบมือพร้อมกันตามนัด) 
 
หมายเหตุ  แบบฟอร์มขอบคุณวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง  ผู้ขอบคุณวิทยากรสามารถดัดแปลงได้ 
              ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

แบบขออนญุาตออกนอกหน่วยดาํเนินการพัฒนา 
 
                                                                                เขียนที่ สถาบันพฒันาครู คณาจารย์ 
                                                                                           และบุคลากรทางการศึกษา  

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

 
เรื่อง ขออนุญาตออกนอกหน่วยดําเนินการพัฒนา 
 
เรียน ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
 

 ข้าพเจ้า................................................ตําแหน่ง......................................................................... 
โรงเรียน..............................................................อําเภอ...........................จังหวัด........................................... 
เป็นผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสตูร..................................................................................................................... 
รุ่นที่...............................ต้ังแต่วันที่................................................................................................................ 
ขออนุญาตออกนอกหน่วยดําเนินการพัฒนาเพื่อไปดําเนินการ..................................................................... 
ต้ังแต่วันที่...................เดือน..................................พ.ศ.........................เวลา..................น. ถึงวันที่................ 
เดือน......................................พ.ศ......................เวลา...................น. ขณะออกนอกหน่วยดําเนินการพัฒนา
สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่หมายเลขโทรศพัท์.....................................และผู้ใกล้ชิดช่ือ................................ 
....................................หมายเลขโทรศัพท์....................................................................................................  
 
                    ขอแสดงความนับถือ 
 
        ลงชื่อ ............................................. 
        (.......................................................) 
 
ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/ผู้อํานวยการหน่วยดําเนินการพัฒนา 
เห็นควร   อนุญาต      ไม่อนญุาต 
 
ลงชื่อ ............................................. 
(..........................................................) 
 
 
 
 
 

   
 

 



 

  

ใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว   
 

เขียนที่.......................................................... 
  วันที่ ............. เดือน .............................. พ.ศ. ..................... 

 
เรื่อง ขอลาป่วย  ลากิจส่วนตัว  
เรียน .............................................................................................. 
 
 ข้าพเจ้า ............................................................. ตําแหน่ง .............................................................. 
สังกัด.............................................................................................................................................................. 
ขอลา     ป่วย    กิจส่วนตัว  เนื่องจาก.............................................................................................. 
ในวันที่ ........................................................  
  

ในระหว่างลาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ที่เบอร์โทรศัพท์มือถอื..........................................................  
หรือบุคคลใกลชิ้ดช่ือ..............................................................เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก.......................... 
 
         ขอแสดงความนับถือ 
 
      (ลงชื่อ) ................................................. 
              (.................................................) 
 
 
ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/ผู้อํานวยการหน่วยการพัฒนา 
เห็นควร   อนุญาต      ไม่อนญุาต 
 
ลงชื่อ ............................................. 
(..........................................................) 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ใบกิจกรรม การศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

ใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 ๑. ใหผู้้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง  จากตํารา  เอกสาร  บทความ  
งานวิจัย  สื่ออิเลคทรอนิกสแ์ละแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 

    ส่วนที่ ๑ การพัฒนาสมรรถนะในการปฏบิัติงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรอืผู้อาํนวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดั/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ  
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ กระบวนทัศน์และกลยทุธ์การสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กฎหมาย  ระเบียบ  หลกัเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหาร 
                                        จัดการและวิชาชีพ 
 

  ส่วนที่ ๒ การสังเคราะหบ์ทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ 
ปฏิบัติงานของผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการ
และรองผู้อํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวดั/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ  

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตสาํนึกในบทบาทหน้าที่ 
                              ความรับผิดชอบของผู้บรหิารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ            
    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บริหารการศึกษา 

 

              ส่วนที่ ๓ การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรอืพัฒนานวัตกรรมและการสร้าง
หรือการปฏิบติังานเปน็เครอืข่ายทีเ่ก่ียวขอ้งกับงานในหน้าทีผู่้อํานวยการและรองผูอ้ํานวยการ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนักงาน กศน.จงัหวดั/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ  

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ ๙ การนําเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้าง 
                                       ประสทิธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา  
 ๒.   นําความรูแ้ละประสบการณ์ที่ได้จากข้อ ๑   สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทํารายงาน
ประกอบด้วย  บทนํา  เนื้อเรือ่ง  สรุป  แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษาจําแนกเป็นราย
หน่วยการเรียนรู้  ๑ – ๗  ตามลําดับ  รวมกันไม่เกิน  ๑๐  หน้า  (ไม่รวมบรรณนุกรม)  ส่งให้วิทยากร
ประจํากลุ่ม  ในวันปฐมนิเทศ 

 
 
 

 

 



 

  

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 
 

                                     
 รายชื่อคณะกรรมการจัดทําคู่มือการพัฒนาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการ
ศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผูอ้ํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อาํนวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานกศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

  

รายชื่อคณะกรรมการจัดทําคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรอง
ผู้อํานวยการสํานักงานกศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

ที่ปรึกษา 
๑. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๒. นายสมบัติ  สุวรรณพิทักษ ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๓. นางศิริพร  กิจเกื้อกูล เลขาธิการ ก.ค.ศ.  
 

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 
 

๑. ดร.พนม  พงษ์ไพบูลย์ ประธานอนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๒. รศ.ดร.พฤทธิ์  ศิริบรรณพทิักษ ์ อนุกรรมการ อ.ก.ค.ศ. วิสามัญเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

๓. นายธเนศ  ขําเกิด ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตร 
 

คณะกรรมการพิจารณาคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานกศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
๑. ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขํา รองผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา  
๒. นายกฤษฎี  ศรีบรรพต รองผู้อํานวยการ สํานักพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๓. นายประสิทธ์ิ  แสงพินิจ ผู้อํานวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จังหวัดนครราชสีมา 
๔. นายบุญส่ง  จําปาโพธ์ิ             ผู้อํานวยการวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน สํานักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา 
๕. นายพรสมบัติ  คําตรง ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต ๘ 
๖. ดร. แสน   สมนึก ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ 
๗. นางจริยา  เอียบสกุล ครูเชี่ยวชาญ วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
๘. ดร. สุพจน์   เกิดสุวรรณ ครูชํานาญการพิเศษ โรงเรียนสุธีวิทยา สํานักงานคณะกรรมการ



 

  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
๙. นางเบญจางค์  ถิ่นธานี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สํานักงานส่งเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
๑๐. นางสาวอรวดี  ธานี นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๑๑. นายสันติ   พยัคฆ์ขาม นายช่างเทคนิคชํานาญการ สํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 
๑๒. นายมารุต  ช่ืนฉิมพล ี พนักงานราชการ ศูนย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย อําเภอปกัธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 
๑๓. นางระวีวรรณ   โพธ์ิวัง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา   
๑๔. นางวิภา  ปัญญานุวัฒน ์ ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา   
๑๕. นายนายสง่า  โพธ์ิวัง ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา   
๑๖. นางสาวนงเยาว์   ภู่แก้ว ครูชํานาญการพิเศษ สถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา   
๑๗. นางอรุณี   รุ่มนุม่ ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา   
๑๘. นางจินตนา สินธุพันธ์ประทุม ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา   
๑๙. นายกิติเดช  จันทรศรีวงศ์ ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา   
๒๐. นางสุฐิชา  สีขาว ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา   
๒๑ นางชัชฎา  พารุ่ง ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา   
๒๒. นางสาวสุรัสวดี  มสุิกบุตร ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา  . 
๒๓. นางสุพรรณี  สมิท ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

ทางการศึกษา   
๒๔. นางสาวสุนทรี  ไกรกาบแก้ว ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร 

ทางการศึกษา   
๒๕. นางรจนา  พิมพกรรณ ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สถาบนัพัฒนาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
๒๖. นางณัฐธพร  เล็กเลศิศริิวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สถาบนัพัฒนาครู 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
๒๗. นางชุติญา   หิรญัคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ สถาบนัพัฒนาคร ู

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  . 



 

  

๒๘. นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

๒๙. นางสาวนพมาศ  ณะมาชิต นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  . 

๓๐. นางอรุณ   ใบแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

๓๑. นางอําพร   จิตรใจ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

๓๒. นางกรรัตน์   โชคประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

 
คณะทํางานจัดทําคู่มือการพัฒนาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานกศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

 

๑. ดร.สงบ  อินทรมณ ี  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา 

ประธานอํานวยการ
จัดทําคู่มือ 

๒. นางระวีวรรณ   โพธ์ิวัง ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา   

หัวหน้าโครงการ 

๓. นายวิสูตร  ปฐมโรจนฤทธ ์ ครู ค.ศ.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

หัวหน้าคณะทํางาน 

๔. นางแก้วตา   ไทรงาม ครูเชี่ยวชาญ สถาบันพฒันาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะทํางาน 

๕. นายณรงค์ศักด์ิ  สมุาลย์โรจน์ ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะทํางาน 

๖. นางสุรีย์พร  จึงประเสริฐศรี ครูชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

 

๗. นางจิรัฐ  อนุเชิงชัย ครู ค.ศ.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา  . 

คณะทํางาน 

๘. ดร.อรทัย  ศักด์ิสูง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารยแ์ละบุคลากร
ทางการศึกษา   

คณะทํางานและ
เลขานุการ 

 
  



รายละเอียดที่ผู้เข้ารับการพฒันาต้องทราบ  
 

  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขอแจ้งให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนา ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้
มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

1. จัดทํารายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  โดยเข้าไปศึกษารายละเอียด
หลักสูตรฯ จากคู่มือ   
 2. ให้ทําการเลือกเมนูลงทะเบียนหลักสูตรแล้วทําการให้คลิ๊กปุ่มเลือกเพื่อ
ลงทะเบียนแล้วปริ๊นทะเบียนประวติัในระบบมาให้ในวันลงทะเบียน 

3. รุ่นที่ 1/2558 ดําเนินการพัฒนา  ระหว่างวันที่ 16 – 20  มีนาคม 2558  
โดยสามารถรายงานตัวเข้าท่ีพักได้ต้ังแต่ วันที่ 15  มีนาคม   2558     เวลา 
 13.30- 16.30 น.และลงทะเบียนเพื่อเข้ารับการพัฒนา ณ ห้อง  2/2 อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ  ในวันที่ 16  มีนาคม  2558 เวลา 08.00 – 08.30 น.  
รับประทานอาหารเช้าห้องอาหารสถาบันฯ เวลา 07.00 – 08.00 น  ( ในวันที่ 
 16 มีนาคม 2558 ) 

4. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   4.1 ค่าห้องพักคู่ คืนละ 200 บาท/คน (ห้องละ 400 บาท)  
   4.2 ค่าอาหารวันละ 400 บาท  
   4.3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ม้ือละ 35 บาท (วันละ 2 ม้ือ) 70 บาท/วัน   

โดยงานสวัสดิการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จะเป็นผู้ออก
ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ท่าน ประมาณคนละ 2,965 บาท 

5. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
6. นําสิ่งของที่จําเป็น เช่น ยารักษาโรคประจําตัว ฯลฯ 

 
หมายเหตุ  เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติกิจกรรมของท่าน โปรดนําเครื่องคอมพิวเตอร์       

notebook หรือเครื่อง printer มาด้วย 
 
 
 

/แนวทาง....... 



 
แนวทางการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
  1. ใหผู้้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง จากตํารา เอกสาร บทความ 
งานวิจัย สื่ออิเลคทรอนิกสแ์ละแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ดังนี้ 
 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการ 
           สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิชาชีพ 

 
ส่วนที่ 2  สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรบัผิดชอบการและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตสํานึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                         ของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บริหารการศึกษา 

 
ส่วนที่ 3 การนําเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรอืพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏิบัติงาน เป็น

เครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การนําเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ

บริหารจัดการศึกษา 
 
 2. นําความรู้และประสบการณท์ี่ได ้จากข้อ 1 สรุปสรา้งองค์ความรู้และจดัทํา
รายงานประกอบด้วย บทนํา เนื้อเรื่อง สรุป แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในหน่วยงาน 
จําแนกเป็น ส่วนที ่1 หน่วยการเรียนรู้ที ่1 – 4   ส่วนที่ 2  หน่วยการเรยีนรู้ที่ 5 -7  ส่วนที่ 3  
หน่วยการเรยีนรู้ที่ 8- 9  ส่วนละ  5 หน้ารวมกันไม่เกิน 15 หน้า ( ไม่รวมอ้างอิง/บรรณนุกรม) 
ส่งให้วทิยากรประจํากลุ่ม  ในวันที่  16 มีนาคม 2558        
 
 
    
                                                                                                          /รายงาน..... 
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สารบญั 
 หน้า 
บทนํา……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที ่1  การพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานในหนา้ที่ผู้อาํนวยการและรองผู้อาํนวยการ 
           สํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชีย่วชาญ 
 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1  ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา……………………………………………………………… 

- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2  การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง……………………….. 

- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3  กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้นําทางวิชาการ………………………………. 

- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4  กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและวิชาชีพ…… 

- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 

ส่วนที่ 2 สังเคราะหบ์ทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบการและวางแผนพฒันาคณุภาพการปฏบิตัิงานของ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาเชี่ยวชาญ 
 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 5  กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มปีระสิทธิภาพสูง………… 

- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 6  การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตสาํนึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
                           ของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ…………………………………………………….. 

- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 7  วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บรหิารการศึกษา……………. 
- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 



ส่วนที่ 3  แนวทางการพฒันางานในหน้าทีห่รือพฒันานวัตกรรมและการสร้างหรือการปฏบิตัิงาน เป็น
เครือข่ายทีเ่กีย่วข้องกบังานในหน้าทีผู่้อํานวยการและรองผู้อํานวยการสํานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาเชี่ยวชาญ 

 
หน่วยการเรียนรูท้ี่ 8  กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 9  การนําเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการศึกษา 
- เนื้อหา 
- แนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

 
บรรณานกุรม ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การนําเสนอหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 
 

1. ชื่อเรื่อง : 
2. ความเป็นมา : ของเขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานของท่าน 
3. SWOT : จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค์ ของเขตพื้นที่ / หน่วยงาน
ของท่าน 
4. เอกสาร ทฤษฎี หลักการที่ใช้ในการพัฒนาเขตพื้นที่ / หน่วยงานของท่าน 
5. วิสัยทัศน์ : เขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานของท่าน 
6. พันธกิจ : เขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานของท่าน 
7. วัตถุประสงค์ : เขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานของท่าน 
8. เป้าหมายหลัก : เขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงานของท่าน 
9. นวัตกรรมและแนวทางการพัฒนา : เขตพื้นที่การศึกษา / หน่วยงาน
หรือนวัตกรรม/รูปแบบ ที่ท่านจะนําไปทําผลงานทางวิชาการเชี่ยวชาญ 
10. เอกสารอ้างอิง 
หมายเหตุ 

1. ท่านอาจเพิ่มหัวข้อย่อยอื่น ๆ ได้ตามความเหมาะสม เช่น 
 กรอบแนวคิด ขอบเขตการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นต้น 

2. รายงานฉบับนี้จะใช้ประกอบในการนําเสนอใน 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9   
ท่านต้องทํารายงานสรุปมา และนําเสนอในวันที่ 20 มีนาคม  2558 



 
 

ผังแสดงข้ันตอนการลงทะเบียนประวัติผูเขารับการพัฒนา 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เขาเว็บไซต http://www.nidtep.go.th/profile/ 
 1 

ทําตามขั้นตอนหนาถัดไป 

เลือกเมนูสมัครสมาชิก  2 

- กรอกขอมูลสมาชิก แลวทําการกดปุม

บันทกึ 

**หมายเหตุ ทานสมัครไดครั้งเดียว ให

ใชช่ือผูใชและรหัสเดิมในการเขาสูระบบ 

กรณีทานลืมรหัสผานโปรดอาน การใช

งานกรณีลืมรหัสผานหัวขอดานลาง 

 4 แจงช่ือผูใชและรหัสผาน โดยที่ช่ือผูใช

กรอก เลขบตัรประชาชน รหัสผานกรอก

เปน วันเดือนปเกดิ ตัวอยาง 01122523 

แลวรอประมาณ 10 วินาที จะทําการ

เช่ือมโยงไปหนาลงทะเบียน 

 3 

ข้ันตอนการลงทะเบียนแบบใหม 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

** หากมีปญหาหรือขอสงสัย ติดตอสอบถาม (ในเวลาราชการ) ไดท่ีเบอร 0-3422-5400-2 ตอ 4067  

จัดทําโดย กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

 6 

 7 

 9 

 8 

กรอกประวัติของผูเขารับการพฒันา 

เม่ือกรอกขอมูลใหกดปุม

เลือกเมนปูระวัติสวนตัว 
 

กดปุมลงทะเบียนใน

หลักสตูรที่ไดรบัการพฒันา 

**กรุณาตรวจสอบหลกัสูตร

ที่ไดรบัการพัฒนาของทาน

ใหถูกตอง 

ออกโปรแกรม 

 

 5 



 
 

การใชงานกรณีทานลืมรหัสผาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ทานสามารถแกไขขอมูลสวนตัวทานไดตลอดเวลาเมื่อทานตอ Internet  

- สามารถตรวจสอบขอมูลการอบรมทานไดวาเคยอบรมหลักสูตรอะไรกับทางสถาบันมาบางแลว 

** หากมีปญหาหรือขอสงสัย ติดตอสอบถาม (ในเวลาราชการ) ไดท่ีเบอร 0-3422-5400-2 ตอ 4067  

จัดทําโดย กลุมนโยบายและยุทธศาสตร 

เขาเว็บไซต http://www.nidtep.go.th/profile/  1 

 2 เลือกเมนูลืมรหัสผาน 

 

 3 

- กรอกเลขบตัรประชาชน 

- เลือกวันเดือนปเกิดของทาน 

- ยืนยันรหัสตามภาพโดย

กรอกตัวใหญตามภาพ 

- กดปุมรบัรหัสผาน 

 4 ระบบทําการแจงรหัสผาน 
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