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ค ำน ำ 
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๙ (๔) 
และ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
บางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที ่เหมาะสม ในอันที ่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและ
ความก้าวหน้าแก่ราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดมาตรฐาน
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาไว้ว่าต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พ้ืนฐานได้จ ัดท ารายละเอียดหลักส ูตรการพัฒนา 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 เพ่ือให้บรรลุผลตามหลักการ
และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหวังว่า คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาจะใช้เป็นแนวทางด าเนินการ
พัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม สามารถด าเนินการและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา แปลงนโยบายเป้าหมาย 
สู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล และขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการจัดท าและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดท าคู่มือการพัฒนา
จนส าเร็จเรียบร้อยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
 
 

                                                              ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 
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บทที่ ๑ 
บทน ำ 

ควำมเป็นมำ 
 
 เพ่ือให้ผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความรู้  ทักษะ เจตคติที่ดี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 19 (4) และมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 ก.ค.ศ. จึงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  

หลักเกณฑ์  
 1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 
เป็นการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา หรือต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา  
 2. ขอบข่ายการพัฒนา  
   2.1 การน าความรู้ หลักการบริหารการศึกษา การกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการบริหารงานไปใช้
ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
   2.2 การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเจตคติที่ดี  มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
การประพฤติตน และการด ารงชีวิตที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง 
   2.3 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางวิชาการ การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา การเป็นผู้ใต้บังคับบัญชา
การนิเทศการศึกษาและการประสานงาน 
   2.4 การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานทั่วไป ให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   2.5 การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัล และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
   2.6 เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 3. ก าหนดระยะเวลาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง และรองผู้อ านวยการสถานศึกษาจ านวนไม่น้อยกว่า 120 
ชั่วโมง  
 ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการก าหนดจ านวนชั่วโมงของเนื้อหาสาระตามขอบข่ายการพัฒนาได้ตามความเหมาะสม  
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วิธีกำร 
 ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการดังนี้  
 1. จัดท ารายละเอียดการพัฒนาตามที่หลักเกณฑ์ก าหนดให้เหมาะสมกับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาหรือต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณ ีและด าเนินการพัฒนา  
 
 

 2. ก าหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการประเมินผล  
 3. ด าเนินการพัฒนาโดยใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จาก 
ผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้จากสถานที่จริง การใช้กรณีศึกษา การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ การฝึกปฏิบัติงาน
การน าเสนอผลการศึกษา/เรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 4. เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของ
ระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่าน
การพัฒนา  
  ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งได้  

มำตรฐำนกำรพัฒนำ 
 ให้ส่วนราชการต้นสังกัดด าเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา ดังต่อไปนี้  
 1. การบริหารจัดการ  
   จัดท ารายละเอียดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา จัดท าแผนพัฒนา คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง
จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากร จัดวิทยากรเป็นคณะหรือทีมจัดการเรียนรู้สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตร
และการประเมินผลการพัฒนากับวิทยากร และด าเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ จัดระบบควบคุมคุณภาพการพัฒนา รวมทั้งก ากับ ติดตาม ประเมินและ
รายงานผลการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ  
 2. วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยง วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสม มีความ 
รอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์ ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษาและ
เรื่องที่เกี่ยวข้อง มีความรับผิดชอบการพัฒนา และสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา รวมทั้งสามารถ 
จัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นส าคัญ  
 3. สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา  
   จัดให้มีคู่มือ สื่อและนวัตกรรมประกอบการพัฒนา ส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้า จัดเอกสาร
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการทันสมัย เข้าถึงได้สะดวก มีคุณภาพดี มีปริมาณ
เพียงพอ ช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสนใจ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  
 4. สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา 
   สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม และมีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวยความสะดวก 
เอ้ือต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนา  
 5. การประเมินผลการพัฒนา  
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   การประเมินผลการพัฒนาต้องประเมินผลก่อนการพัฒนา ระหว่างการพัฒนาและเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา
โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหวังว่าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษาจะใช้เป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติท่ีดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม 
สามารถด าเนินการและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการจัดการศึกษา แปลงนโยบายเป้าหมายสู่การปฏิบัติ 

เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลและ
ขอขอบคุณคณะท างาน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดท าคู่มือการพัฒนาจนส าเร็จไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย 

วัตถุประสงค ์

 เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี  คุณธร รม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ก าหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและการพัฒนาการศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้น าทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร
จัดการ  

หลักสูตรการพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

ก่อนแตง่ตัง้ใหด้ ารงต าแหนง่รองผูอ้ านวยการสถานศกึษา 

 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ ระยะ ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
  ระยะที่  ๑  กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ไม่น้อยกว่ำ  ๗  วัน   

    หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (๑๒ ชั่วโมง) 
              หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ (๒๑ ชั่วโมง) 
              หน่วยการเรียนรูท้ี่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๓๐ ชั่วโมง) 
  ระยะที่  ๒  กำรเรียนรู้ในสภำพจริง  ไม่น้อยกว่ำ ๕  วัน  
    ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ตามสภาพจริงการบริหารจัดการในสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน องค์กร
เอกชน แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้  มีประสบการณ์ ให้ค าแนะน า มีการก ากับติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ ในสภาพจริง 
  ระยะที่  ๓  กำรจัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ไม่น้อยกว่ำ  ๓  วัน   
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    ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา โดยการศึกษาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

ระยะเวลาในการพฒันา  

  ใช้เวลาในการพัฒนา จ านวนไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง 
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กรอบหลักสูตรกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ำรงต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ระยะท่ี ๑  จ ำนวน ๖๓ ชั่วโมง 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่พึงประสงค์ (๑๒ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่  ๑.๑  การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๑.๓  การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง               เวลา ๓  ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๑.๔  การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ      เวลา ๓ ชัว่โมง 
                     ธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษา  
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร  (๒๑ ชั่วโมง)  
รายวิชาที่  ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความส าเร็จ  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๒.๒  ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร  เวลา ๓ ชัว่โมง   
รายวิชาที่  ๒.๓  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  เวลา ๓ ชัว่โมง 

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร        
รายวิชาที่  ๒.๔  ผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๒.๕  ผู้น าในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย  เวลา ๓ ชัว่โมง 

มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
รายวิชาที่  ๒.๖  การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๒.๗  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)      เวลา ๓ ชั่วโมง 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ (๓๐ ชั่วโมง)  
รายวิชาที่  ๓.๑  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา   เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์    เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๓.๓  การบริหารงานวิชาการ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๔  การบริหารงบประมาณ   เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๕  การบริหารงานทั่วไป  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๓.๖  การบริหารงานบุคคล    เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๗   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี   เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๘  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๙  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๑๐  พระบรมราโชบายในหลวงราชการที่ ๑๐  เวลา ๓ ชัว่โมง 
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โครงสร้ำงหลักสูตรกำรพัฒนำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน 

 
หน่วยกำร
เรียนรู้ท่ี รำยละเอียดหลักสูตร 

เวลำ 
(ช.ม.) 

ประเมินก่อนพัฒนา  (แบบทดสอบจ านวน ๓๐ ข้อ) ๓๐ นาท ี

๑ 

คุณลักษณะรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่พึงประสงค์   (๑๒ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ ๑.๑ การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา   

๓ 

รายวิชาที่  ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

๓ 

รายวิชาที่  ๑.๓  การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง              ๓ 

รายวิชาที่  ๑.๔  การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ     
                    ธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษา 

๓ 

 
 
 
 
 
 

๒ 

ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร    (๒๑ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่  ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความส าเร็จ ๓ 
รายวิชาที่  ๒.๒  ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร ๓ 
รายวิชาที่  ๒.๓  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
                    และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

๓ 

รายวิชาที่  ๒.๔  ผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ  

รายวิชาที่  ๒.๕  ผู้น าในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                    งานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓ 

รายวิชาที่  ๒.๖  การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ๓ 
รายวิชาที่  ๒.๗  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) ๓ 

๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ (๓๐ ชั่วโมง)  
 รายวิชาที่  ๓.๑  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา ๓ 
 รายวิชาที่  ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์   ๓ 
 รายวิชาที่  ๓.๓  การบริหารงานวิชาการ   ๓ 
 รายวิชาที่  ๓.๔  การบริหารงบประมาณ ๓ 
 รายวิชาที่  ๓.๕  การบริหารงานทั่วไป ๓ 
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หน่วยกำร
เรียนรู้ท่ี รำยละเอียดหลักสูตร 

เวลำ 
(ช.ม.) 

 รายวิชาท่ี  ๓.๖  การบริหารงานบุคคล   ๓ 

 รายวิชาท่ี  ๓.๗   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้

ดิจิทัลและเทคโนโลยี 

๓ 

 รายวิชาท่ี  ๓.๘  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๓ 

 รายวิชาท่ี  ๓.๙  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความ

เป็นเลิศ 

๓ 

 รายวิชาท่ี  ๓.๑๐  พระบรมราโชบายในหลวงราชการท่ี 

๑๐ 

๓ 

ประเมินหลังพัฒนา  (แบบทดสอบจ านวน ๓๐ ข้อ) ๓๐ นาที 
 
 
วิธีกำรพัฒนำ  
 ๑.  การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้ 
  ๒.  การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๓.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
 ๔.  การฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 
  ๕.  การสังเคราะห์ความรู้จากกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและการฝึกประสบการณ์ 
  ๖.  การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วิทยำกร   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงที่มี ความรอบรู้             
มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความส าเร็จ  เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและการบริหารงานในเรื่อง 
ที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา และให้ถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนา มีความส าคัญ
ที่สุด        

 

สื่อและนวัตกรรมกำรพัฒนำ  
  ๑.  คู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา 
   ๒.  แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบความรู้ 
   ๓.  สื่อเทคโนโลย ี
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   ๔.  เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
   ๕.  ชุดการเรียนรู ้
 ๖.  สถานที่และแหล่งเรียนรู้  
 
 
กำรประเมินผลกำรพัฒนำ  
 

  การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพ่ือปรับปรุง  พัฒนา  โดยก าหนดให้มีการประเมิน  ก่อนพัฒนา  
ระหว่างการพัฒนา  และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึด
วัตถุประสงค์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 
  1. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารและค้นคว้า จัดท าเอกสารสรุปรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
ส่งพร้อมวันรายงานตัว  
 2. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้ก่อนและหลังการพัฒนาด้วยการทดสอบความรู้             
ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน ๓๐ ข้อ  

๓. การประเมินระหว่างการพัฒนา (๕๐๐ คะแนน)  
        ส่วนที่ ๑  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (Competency) (๑๕๐ คะแนน) 
  ส่วนที่ ๒  การเรียนรู้ในสภาพจริง (๒๐๐ คะแนน) 

         ส่วนที่ ๓  การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (๑๕๐ คะแนน)   
  ๔. เกณฑ์การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมี
คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ ที่ก าหนด ดังนี้ 
  ๔.๑  มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด  
   ๔.๒  ได้คะแนนการประเมินผล ระหว่างการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

       ๔.๓  ผ่านการประเมินความรู้หลังการพัฒนาด้วยการทดสอบความรู้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๘๐  

บทบำทของบุคลำกรที่มีสว่นเกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินกำรพัฒนำ    
๑. บทบำทผู้บริหำรโครงกำร  

  ๑.๑  ประสานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมด าเนินการพัฒนา เช่น รายชื่อ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 

  ๑.๒  ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการพัฒนา 
  ๑.๓  ด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบให้บรรลุจุดประสงค์ของ

หลักสูตรที่ก าหนด 
๑.๔  อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ 
๑.๕  ให้ค าปรึกษาแนะน าและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินการพัฒนา 

  ๑.๖  ก ากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
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๑.๗  รายงานผลการด าเนินการพัฒนาให้ผู้อ านวยการหน่วยด าเนินการพัฒนาเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  ๒. บทบำทคณะกรรมกำรวิชำกำร       

๒.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการด าเนินการพัฒนา 
  ๒.๒ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
  ๒.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน าเชิงวิชาการให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

     
  ๓. บทบำทคณะกรรมกำรวัดและประเมินผล      
  ๓.๑ ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และแบบ
ประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือ 
  ๓.๒ จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือให้แก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือ
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  ๓.๓ ชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์  ที่ก าหนดไว้ใน
หลักสูตรและแบบประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร หรือวิทยากรพ่ีเลี้ยง และ
ผู้เกี่ยวข้อง 
  ๓.๔  รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ จากผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือวิทยากรพ่ีเลี้ยง และผู้ที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประมวลผล 
  ๓.๕  วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรรายบุคคล  
  ๓.๖  วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ  
  ๓.๗ สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนนและแบบสรุปผล  
การพัฒนาตามแบบประเมินที่ก าหนดไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ผู้ลงนามในแบบประเมิน ประกอบด้วย ประธานหน่วยพัฒนา 
คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวัดและประเมินผล ผู้บริหารโครงการและผู้ประสานงานของส านักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รวม ๕ คน    

  ๔. บทบำทวิทยำกร         
  ๔.๑ ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 

  ๔.๒ ด าเนินการจัดกิจกรรมตามขอบข่ายสาระและแนวทางการจัดกิจกรรมของหน่วยการ เรียนรู้
ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
  ๔.๓ วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีที่มีวิทยากรเป็นทีม 
  ๔.๔ ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในสาระของหน่วยการ เรียนรู้ 
ที่รับผิดชอบ 
  ๔.๕  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 

     ๕. บทบำทวิทยำกรพี่เลี้ยง       
  วิทยากรพี่เลี้ยง หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการพัฒนา อ านวยความสะดวก
ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีบทบาท ดังนี้ 
  ๕.๑  ศึกษาหลักสูตรและท าความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้ชัดเจน 
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  ๕.๒  ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอ านวยความสะดวกให้แก่วิทยากร 
  ๕.๓  เสริมประสบการณ์การบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ผู้เข้ารับ
การพัฒนา  
  ๕.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 

  ๕.๕  ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่ก าหนด 

กระบวนกำรพัฒนำ          

๑. ก่อนกำรพัฒนำ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเองจาก เอกสาร  ต ารา  บทความ  งานวิจัย  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะรองผู้อ านวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์  

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา  
 การพัฒนาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วย 

๑. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
๒. การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  
๓. การพัฒนาความเป็นผู้น าทางการบริหาร (Leadership)  

๒. ระหว่ำงกำรพัฒนำ  
     ผู้เข้ารับการพัฒนา รับฟัง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร และระหว่าง
ผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน  ใช้กระบวนการกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม  ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน และกิจกรรม
น าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม 
  ๓.  หลังกำรพัฒนำ 

     ผู้ผ่านการพัฒนาเป็นผู้มีความรู้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ สามารถน าผลการเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง  
โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 

 
แนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

 ๑. ศึกษาเอกสารหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน 
 ๒. เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาหรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 ๓. ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรทุกกิจกรรม 

๔. ด าเนินการตามกิจกรรมที่วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงได้แนะน าและสังเกต 
๕. ทบทวนบทเรียนทุกวันในแต่ละรายวิชา สรุปเป็นองค์ความรู้ 
๖. ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยด าเนินการพัฒนา  
๗. ในกรณีที่จ าเป็นต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อประธานหน่วยพัฒนา  โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือ

วิทยากรพี่เลี้ยง 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑1 

๘. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช้วาจาที่สุภาพ ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๙. ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการพัฒนา 
๑๐. ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

 
 

บทที่ ๒ 
กระบวนกำรพัฒนำ 

 

ส่วนที่  ๑  กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  ไม่น้อยกว่ำ ๗ วัน 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่พึงประสงค์  ระยะเวลำ  ๑๒  ชั่วโมง 
  
ค ำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้   

การพัฒนาบุคลิกภาพของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทักษะการพูด อุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ 
การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา วินัยในตนเอง คุณธรรม 
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้ ที่เน้นการ ปฏิบัติและการ
ประเมินผลที่หลากหลาย เพ่ือให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  
  
วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา   
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

สถานศึกษา   
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง   
๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารของสถานศึกษา  
  
ควำมคิดรวบยอด   

รองผู้อ านวยการสถานศึกษายุคใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ บุ คลิกภาพดี  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความมุ่งมั่น ด้วยอุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่เพ่ือนร่วมงานและหน่วยงานทางการศึกษา  ส่งผลสัมฤทธิ์ ต่อผู้เรียนสู่การพัฒนา
การศึกษาของชาติ  

 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำที่พึงประสงค์ (๑๒ ชั่วโมง) 
รายวิชาที่  ๑.๑  การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  เวลา ๓ ชั่วโมง 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑2 

รายวิชาที่  ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๑.๓  การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง               เวลา ๓  ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๑.๔  การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ      เวลา ๓ ชัว่โมง 
                     ธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษา  
 
  
รายวิชาที่ ๑.๑ การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีอุดมการณ์ กระบวนทัศน์ ของการเป็นรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา น าอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เนื้อหำ 

๑. หลักและวิธีการในการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิในวิชาชีพ 
๒. คการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีดี 
๓. การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
๔. การสื่อสาร โน้มน้าวและจูงใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน การประสานงาน การสร้าง

เครือข่ายและการมีมนุษยสัมพันที่ด ี
๕. การวางแผนการท างานอย่างสร้างสรรค์ 
๖. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ในสถานศึกษา 
 
กำรวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยำกร 

วิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี 
เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศ
ที่ดี ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการสร้างอุดมการณ์ กระบวนทัศน์  ของการเป็น  
รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑3 

 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่  ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองและหาวิธีการแนวทางการปรับปรุงฝึกฝนตนเองได้     

  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา   

เนื้อหำ 
  ๑. การพัฒนาบุคลิกภาพ   
       การวิเคราะห์ตัวเอง (self-analysis) การปรับปรุงและฝึกฝนตนเอง (Self-improvement and 
Training) การแสดงออก (Behavior) การประเมินผล (Evaluation) 
  ๒. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ 
  ๒.๑  การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ การวางตัวอย่างสง่างาม การ
พูด การยืน การเดิน การวางท่าทีท่าทาง การสื่อสาร เป็นต้น 
        ๒.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม การพูด มารยาทในการรับประทานอาหาร การทักทาย 
ความไม่เห็นแก่ตัว ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ใจ การรู้จักใจเขาใจเรา ความเป็นคนตรงต่อเวลา 
       ๒.๓  การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ การกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ การแสดงออกความรัก ความไม่พอใจ ในระดับพอดี  

๒.๔  การพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญา การพัฒนาตนเองให้มีภูมิรู้ ความรู้สึกนึกคิดเจตคติ 
และความสนใจ   

กำรวัดและประเมิน 
๑. สังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพผู้เข้ารับการพัฒนา 
๒. ตรวจผลงานจากการฝึกปฏิบัติ 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลิกภาพ มีประสบการณ์ เทคนิค 
วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมพัฒนาโดยเน้นการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

 
  



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑4 

รายวิชาที่  ๑.๓  การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง               เวลา ๓  ชัว่โมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่งรองผู้อ านวยการ 
สถานศึกษา 

๒. เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนาความม่ันใจในการพูดในโอกาสต่างๆ 

เนื้อหำ 
๑. เทคนิควิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ 
๒. ทักษะการพูดแบบฉับพลัน 
๓. บุคลิกภาพในการพูดในโอกาสต่างๆ 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การประเมินทักษะการพูด 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะการพูด มีประสบการณ์ 

เทคนิค วิธีการถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้น 
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถฝึกปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ คือ พูดให้ได้ใจคน พูดให้ได้งาน พูดให้ผ่านปัญหา 
น าพาสู่ความส าเร็จอย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
  



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑5 

รายวิชาที่  ๑.๔  การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและ      เวลา ๓ ชัว่โมง 
                     ธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา  
  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางในการรู้จักตัวเอง มีความเป็นครู และความเป็นผู้บริหาร 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางในการเป็นคนดี มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ มีวินัยในตนเอง          

มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพและหลักธรรมาภิบาล    

ในการบริหารสถานศึกษา 
๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางในการสร้างความสุข ด้วยการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

เนื้อหำ 
๑. ความเป็นครู และผู้บริหาร 
๒. คนเก่ง คนดี และการปฏิบัติงาน 
๓. คนดี มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
๔. การมีวินัยในตนเองของผู้บริหาร 
๕. คุณธรรม จริยธรรม  ส าหรับผู้บริหาร 
๖. จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
๗. การด ารงชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
วิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีเทคนิค วิธีการ ถ่ายทอด 

ที่ดีเข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการสร้างอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
เป็นคนดีการมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได ้
 
  



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑6 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  ๒  ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร     ระยะเวลำ ๒๑ ชั่วโมง 
 
ค ำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้ 

ภาวะผู้น าทางวิชาการมุ่งพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ภารกิจ จุดเน้น การบริหาร 
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญการนิเทศภายในส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ฝึกปฏิบัติ ประเมิน วิเคราะห์และวางแผน
เกี่ยวกับ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มียุทธศาสตร์การบริหารสู่ความส าเร็จ เป็นผู้น าทางวิชาการ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีภาวะผู้น าทางวิชาการ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของชาติ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาวะผู้น าทางวิชาการและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดท าหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 

และตามความต้องการของสถานศึกษา มีการน าหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลการใช้หลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเป็นผู้น าการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและวัดผล 

ประเมินผลตามหลักสูตรการสอนได้ 
๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการนิเทศภายในได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของ 

สถานศึกษา 
๕. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดท านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยในชั้นเรียนและน าผล 

การวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
 ๖. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)     
 ๗. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  

ควำมคิดรวบยอด 
ภาวะผู้น าทางวิชาการเป็นทักษะส าคัญส าหรับรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน

และต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลง ที่ต้องน าทักษะความ
เข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) มาปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และการนิเทศติดตามรูปแบบใหม่ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑7 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๒ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร  (๒๑ ชั่วโมง)  

รายวิชาที่  ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความส าเร็จ  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๒.๒  ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร  เวลา ๓ ชัว่โมง   
รายวิชาที่  ๒.๓  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  เวลา ๓ ชัว่โมง 

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร        
รายวิชาที่  ๒.๔  ผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๒.๕  ผู้น าในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย  เวลา ๓ ชัว่โมง 

มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
รายวิชาที่  ๒.๖  การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)    เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๒.๗  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  เวลา ๓ ชัว่โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑8 

 

 

 

 

 

รำยวิชำที่  ๒.๑  วิสัยทัศน์และภำวะผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงทำงวิชำกำรสู่ควำมส ำเร็จ    เวลำ  ๓  ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถก าหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการวิเคราะห์สภาพ 
ปัจจุบัน ปัญหา นโยบายและตามความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงมีภาวะผู้น า
ทางวิชาการ 

เนื้อหำ 
๑. การก าหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา นโยบายและ 

ตามความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
๒. ภาวะผู้น าทางวิชาการ 

 ๓. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    ๓.๑ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
    ๓.๒ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
    ๓.๓ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 

ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยท าให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาวะผู้น าทางวิชาการ  
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความส าเร็จ  และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๑9 

 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่  ๒.๒  ผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตร  เวลา ๓ ชัว่โมง   

 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตร 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษา        

ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษา 

เนื้อหำ 
๑. การบริหารจัดการหลักสูตร 
๒. หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๓. หลักสูตรท้องถิ่น 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 

ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหาร สามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยภาวะผู้น าในการบริหารจัดการหลักสูตรในสถานศึกษา 
และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

20 

 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่  ๒.๓  ผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและ  เวลา ๓ ชัว่โมง 

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร        
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

เนื้อหำ 
๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๒. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

๒.๑ กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
๒.๒ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
๒.๓ การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 ๓. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
๔. ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจชิ้นงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการถ่ายทอด 
ที่ดีเข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับรายวิชา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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๒1 

 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่  ๒.๔  ผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ  เวลา ๓ ชัว่โมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนารู้แนวทางในการเป็นผู้น าแห่งศรัทธา 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางและเกิดทักษะการตัดสินใจที่ดี 

เนื้อหำ 
๑. ภาวะผู้น าแห่งศรัทธา 
๒. เทคนิควิธีการบริหารด้วยภาวะผู้น าแห่งศรัทธา 
๓. ทักษะการตัดสินใจที่ดี 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความสามารถในการพูด/บรรยายที่สามารถปลุกเร้า กระตุ้นความคิดจนน าไปสู่ส านึก

ที่ดี และสามารถให้ผู้รับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวงเสวนา ก ากับ ควบคุมให้อยู่ในประเด็น การ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือเห็นภาพของการเป็นภาวะผู้น าแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ อีกทั้งสามารถสร้างแรง
บันดาลใจให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีจิตมุ่งมั่น ตั้งใจจริง และแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นบุคคล 
ที่น่าเคารพ/ศรัทธา และมีความเป็นผู้น าทางวิชาการและมีทักษะการตัดสินใจที่ดี 
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รายวิชาที่  ๒.๕  ผู้น าในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย  เวลา ๓ ชัว่โมง 

มาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา      
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับผู้น าในการนิเทศภายในไปใช้ในการบริหารจัดการ 
ในสถานศึกษา 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้เกี่ยวกับพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
งานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เนื้อหำ 
๑. ผู้น าในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๒. การนิเทศ 
๓. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๔. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการถ่ายทอด 

ที่ดีเข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศ
ที่ดีในการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้น าในการนิเทศภายใน  พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับรายวิชา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
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รายวิชาที่  ๒.๖  การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)    เวลา ๓ ชั่วโมง 

 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะในด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 ๒. เพ่ือให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เป็นมาตรฐาน 
และได้รับการรับรองสมรรถนะจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพ่ือน าไปสู่ความก้าวหน้าในวิทยะฐานะต่อไป 
 ๓. เพ่ือบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้เป็น
ค่าตัวเลขทางสถิติ เพื่อหน่วยงานจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตามเป้าหมาย 

เนื้อหำ 
๑. กำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัลแบบออนไลน์ : เป็นการเรียนรู้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยใช้  

Digital Literacy Learning Platform : หลักสูตร Digital Literacy เป็นหลักสูตรเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้ที่
ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

๑.๑ ผู้เรียนที่จบหลักสูตรจะเข้าใจแนวคิดและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  
        • เรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ (Interacting with hardware and devices) 
        • เนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ (Consuming digital content online) 
        • การสื่อสารออนไลน์ (Communicating online) 
        • ความปลอดภัยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer privacy, safety and security) 
        • ความสุภาพและการมีมารยาทในการใช้สื่อออนไลน์ (Online etiquette and civility) 
        • การเข้าถึงและแก้ไขเนื้อหาดิจิทัล (Accessing and modifying digital content) 
        • ความร่วมมือบนออนไลน์ (Online collaboration) 
๑.๒ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๖ เรื่อง คือ 
        ๑.๒.๑ การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
        ๑.๒.๒ การสื่อสารออนไลน์ 
        ๑.๒.๓ การสร้างเนื้อหาดิจิทัล 
        ๑.๒.๔ การเข้าถงึข้อมูลออนไลน์ 
        ๑.๒.๕ หน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานระบบออนไลน์อย่างปลอดภัย 
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        ๑.๒.๖ การจัดการเนื้อหาดิจิทัลและการท างานร่วมกันบนระบบออนไลน์ 
 

 
 
 
 
 
 
กำรวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจชิ้นงาน กำรวัดและประเมินทักษะด้ำนดิจิทัล Digital Literacy เพื่อด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ๒ ด้ำน คือ 
  ๑.๑ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจดิจิทัล  
 ๑) เข้าสู่ระบบการประเมินโดยใช้เมล์ที่ท าไว้ให้ (xxxx@obecmail.org) 
 ๒) เข้าสู่ Application : Teams  
 ๓) เข้าสู่ Application : Forms  
 ๑.๒ ด้ำนทักษะกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ (ผลงำน) : ใช้ Flipgrid Apps.  

๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Literacy) และมีความสามารถในบรรยายสร้างความเข้าใจ สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ 
ให้ ผู้เข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง ให้เกิดทักษะเพ่ือน ามาใช้ในการ
บริหารจัดการสถานศึกษา 
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รายวิชาที่  ๒.๗  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  เวลา ๓ ชัว่โมง 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน ๔ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 ๒. เพ่ือให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยชุดข้อสอบ
ที่เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองสมรรถนะจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพ่ือน าไปสู่
ความก้าวหน้าในวิทยฐานะต่อไป 

 ๓. เพ่ือบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษา              
ให้เป็นค่าตัวเลขทางสถิติ เพ่ือหน่วยงานจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตามเป้าหมาย 

เนื้อหำ 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องผ่านการวัดความรู้พ้ืนฐานตามล าดับ CEFR - Exam ใน ๔ ทักษะ 
คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มีเป้าหมายวัดระดับ A๑ , A๒ , B๑ , B๒ มีกระบวนการโดยการเข้ารับการทดสอบด้วย
แบบทดสอบมาตรฐาน เพ่ือวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน และเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ้นอีกไม่น้อย
กว่า ๑ ระดับ ตามเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 

กระบวนกำรด ำเนินงำน 
๑. กำรลงทะเบียน 

๑.๑  ผู้เข้าสอบ เข้าไปลงทะเบียนในระบบจากเว็ปไซด์ของสถาบันภาษาอังกฤษ  
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       https://www.englishinstitute.obec.go.th 
  ๑.๒  ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
       ๑.๓  เข้าระบบการสอบ 

๒. กำรทดสอบครั้งท่ี ๑ 
๒.๑  สอบจากศูนย์สอบแต่ละภูมิภาค 
๒.๒  แบ่งรอบสอบตามมาตรฐานศูนย์สอบ 
๒.๓  ผู้เข้าสอบท าการทดสอบออนไลน์ 

๓. กำรรำยงำนผลกำรสอบ  
๓.๑  ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลการสอบของตนเองทันทีหลังจากสอบเสร็จ 
๓.๒  ใบรายงานผลการสอบจะยังคงอยู่ในระบบ 
๓.๓  ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปดูผลการสอบของตนเองจากระบบเว็บไซด์ของสถาบัน

ภาษาอังกฤษ https://www.englishinstitute.obec.go.th 
 
 
 

๔. กำรพัฒนำตนเอง 
๔.๑  ผู้เข้าสอบเลือกพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลงเรียนออนไลน์ การอบรมด้วย

หลักสูตรต่างๆตามความต้องการ 
๔.๒  ผู้เข้าสอบขอค าปรึกษาแนะน าจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)  
 ๕.  กำรทดสอบ ครั้งที่ ๒ หลังกำรพัฒนำ 

๕.๑  ด าเนินการสอบจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน (OBEC Human Resources Development Centre)  ที่อยู่ ใน พ้ืนที่
ปฎิบัติงาน 

๕.๒  สถาบันภาษาอังกฤษรายงานผลการทดสอบครั้งท่ี 2 กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การทดสอบ 
๒. การสังเกตพฤติกรรม 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English 
Literacy) และมีความสามารถในบรรยายสร้างความเข้าใจ สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ดี เพ่ือสร้างแรงบันดาลใจ  
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เกิดทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ   
ทั้ง ๔ ด้าน  
 

https://www.englishinstitute.obec.go.th/
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หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ ระยะเวลำ  ๓๐  ชั่วโมง 
 
ค ำอธิบำยหน่วยกำรเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ                   
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา สามารถวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศและหลักการ               
ที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโดยใช้วิธีการศึกษา 
เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง เพ่ือให้สามารถจัดการบริหารสถานศึกษา               
ได้อย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาบทบาท หน้าที่

ความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา                  

โดยประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ 

นิเทศ ก ากับ ติดตามประเมินและรายงานผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ควำมคิดรวบยอด 
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รองผู้อ านวยการสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจ บทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบ การวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศและหลักการที่เหมาะสม โดยยึด
หลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรในสถำนศึกษำ (๓๐ ชั่วโมง)  
รายวิชาที่  ๓.๑  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา   เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์    เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๓.๓  การบริหารงานวิชาการ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๔  การบริหารงบประมาณ   เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๕  การบริหารงานทั่วไป  เวลา ๓ ชัว่โมง 
รายวิชาที่  ๓.๖  การบริหารงานบุคคล    เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๗   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี   เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๘  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)   เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๙  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่  ๓.๑๐  พระบรมราโชบายในหลวงราชการที่ ๑๐  เวลา ๓ ชัว่โมง 
  

รำยวิชำที่  ๓.๑  กำรขับเคลื่อนนโยบำยในสถำนศึกษำ       เวลำ  ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 

เนื้อหำ 
๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับ 

สถานศึกษา เช่น 
๑.๑ นโยบายแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของโรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 
 ๑.๒ นโยบายการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
 ๑.๓ นโยบายการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  
                 ๑.๔ นโยบายการพัฒนาความเป็นผู้น าทางการบริหาร (Leadership)  

      ๑.๕ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย NEW DLTV/DLIT 
           เป็นต้น 
๒. หลักการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ในสถานศึกษา 
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กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 

ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหาร สามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้พัฒนาสามารถการขับเคลื่อน
นโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 
 
 
 
 
 

รายวิชาที่  ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์    เวลา ๓ ชัว่โมง 
 

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการบริหารการจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาได้ 

เนื้อหำ 
 ๑. การจัดท าแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ๒. การวางแผนและการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์   
 ๓. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจชิ้นงาน 
 ๒. ตรวจการสรุปองค์ความรู้  

๓. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร  
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอด
ที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
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งบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาที่  ๓.๓  การบริหารงานวิชาการ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานวิชาการและสามารถน าความรู้ความเข้าใจ
และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

เนื้อหำ 
 ๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานวิชาการ 
 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๓ การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๕ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๗ การนิเทศการศึกษา 
 ๑.๘ การแนะแนวการศึกษา 
 ๑.๙ การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 
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 ๑.๑๐ การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
 ๑.๑๑ การประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 ๑.๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษา  
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
 ๒. แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจชิ้นงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ  ถ่ายทอด
ที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
วิชาการเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานวิชาการ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 
 
รายวิชาที่  ๓.๔  การบริหารงบประมาณ   เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ในสถานศึกษา 
และสามารถน าความรู้ความเข้าใจไปใช้การบริหารสถานศึกษา 

เนื้อหำ 
 ๑. การวางแผนและการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
               ๑.๑ การจัดท าและแนวทางของบประมาณ 
               ๑.๒ การจัดสรรงบประมาณ 
 ๑.๓ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด าเนินงาน 
 ๑.๔ การระดมทรัพยากรและระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๒. งานการเงินและบัญชี 
 ๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔ ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
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๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอด
ที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
งบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงบประมาณ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาที่  ๓.๕  การบริหารงานทั่วไป  เวลา ๓ ชัว่โมง 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานทั่วไปและสามารถน าความรู้ความเข้าใจ   

ไปใช้การบริหารสถานศึกษา และเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพ 

เนื้อหำ 
 ๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานทั่วไป 
 ๑.๑ การด าเนินงานธุรการ 
 ๑.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 ๑.๓ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ๑.๔ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 ๑.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 ๑.๖ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๑.๗ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
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 ๑.๘ การจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 ๑.๙ การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
 ๑.๑๐ การรับนักเรียน 
 ๑.๑๑ การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ๑.๑๒ การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 ๑.๑๓ . การประชาสัมพันธ์ 
 ๑.๑๔ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรและหน่วยงานอื่น 
 ๑.๑๕ การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
 ๑.๑๖ งานบริการสาธารณะ 
 ๑.๑๗ งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น 
 ๒. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพและภาพความส าเร็จ 

กำรวัดผลประเมินผล 
๑. การตรวจผลงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอด
ที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงาน
ทั่วไปเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและ จัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานทั่วไป และบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
รายวิชาที่  ๓.๖  การบริหารงานบุคคล         เวลา ๓ ชั่วโมง 
    

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้  ความเข้าใจ การบริหารงานบุคคลและสามารถน าความรู้ความเข้าใจ

และสามารถน าความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 

เนื้อหำ 
 ๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานบุคคล 

๑.๑ การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
 ๑.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
 ๑.๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๑.๔ วินัยและการรักษาวินัย 
 ๑.๕ การออกจากราชการ 
 ๒. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. การจัดท าภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
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กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจชิ้นงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอด
ที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเชี่ยวชาญในการบริหาร
งบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานบุคคล และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาที่  ๓.๗   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี   เวลา ๓ ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการสถานศึกษา 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นประโยชน์และตระหนักเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ 

ดิจิทัลและเทคโนโลยี 

เนื้อหำ 
๑. ความหมาย หลักการ แนวคิด และขอบข่ายดิจิทัลและเทคโนโลยี 
๒. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี 
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กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและ

เทคโนโลยี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจ
ง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดี 
ในการพัฒนาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาที่  ๓.๘  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เวลา ๓ ชั่วโมง 

วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้าง/จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นประโยชน์และตระหนักเกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
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เนื้อหำ 
๑. ความหมาย หลักการ แนวคิด และขอบข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๒. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

กำรวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจชิ้นงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีบุคลิกภาพ 

ที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบ
ความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและ
สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชาที่  ๓.๙  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของ  Education ๔.๐ และคุณลักษณะของ 

เด็กไทยในอนาคต 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถก าหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติ 

ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้  

เนื้อหำ 
๑. ลักษณะพิเศษของ  Education ๔.๐ 
๒. คุณลักษณะของเด็กไทยในอนาคต 
๓. การศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ 
๔. ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษายุค ๔.๐ 
๕. Internet of Thing (IoT) กับการบริหารสถานศึกษา 
๖. คุณลักษณะผู้บริหารยุค Digital 
๗. ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค ๔.๐ 

กำรวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจชิ้นงาน 
 ๒. ตรวจการสรุปองค์ความรู้  

๓. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร  
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในทางการบริหาร สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ ในประเด็น ลักษณะพิเศษของ Education ๔.๐ คุณลักษณะของเด็กไทยใน
อนาคต การศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษายุค ๔.๐ Internet 
of Thing (IoT) กับการบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะผู้บริหารยุค Digital ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค ๔.๐ และ
ความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชาที่  ๓.๑๐  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและพระบรมราโชบาย ร.๑๐  เวลา ๓ ชัว่โมง 
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วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ 

เนื้อหำ 
๑. พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ ๑) มีทัศนคติที่ถูกต้อง 

ต่อบ้านเมือง ๒) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง-มีคุณธรรม ๓) มีงานท า-อาชีพ ๔) เป็นพลเมืองที่ด ี
๒. ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร” 
- ความหมาย 
- ความเป็นมา 
- ลักษณะที่ทรงด าเนินการ 

๓. ศาสตร์พระราชา โครงการต่าง ๆ  
๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เงื่อน ๔ มิต ิ
๕. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

กำรวัดผลประเมินผล 
๑. การตรวจผลงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยำกร 
 คัดเลือกวิทยากร  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หรือผ่าน 

การประเมินผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิ รคุณ หรือผู้บริหารที่มีความรู้ 
ความเข้าใจใน พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ ด้านการศึกษา ๔ ด้าน และ“ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน” และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
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ส่วนที ่ ๒  กำรเรียนรู้ในสภำพจริง                 ไม่น้อยกว่ำ  ๕  วัน  

ค ำอธิบำย 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ องค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้ แนะน า 
โดยการเรียนรู้และประเมินผลจากสภาพจริง  

วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการจากสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบความส าเร็จจากองค์กร 
หน่วยงาน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
  ๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
  ๑.  เรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมการบริหาร และหรือมีการจัดการศึกษาประสบ
ผลส าเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ระยะเวลา  ๓  วัน 
  ๒.  เรียนรู้ในองค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ระยะเวลา  ๑  วัน  
  ๓.  สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีนวัตกรรม
หรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระยะเวลา  ๑  วัน 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม 
๑. เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ม ี

นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  โดยจัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละไม่เกิน  ๑๐  คน   
เป็นระยะเวลา ๕ วัน 

๑.๑ หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ม ี
นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

     ๑.๑.๑ คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET / NT ที่มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า 
ระดับชาติอย่างต่อเนื่อง หรือที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ  หรือสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมดีเด่น และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
ตามขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก าหนดเป็นสถานที่ 
ฝึกประสบการณ์  
   ๑.๑.๒ คัดเลือกองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีนวัตกรรมดีเด่น และแนว
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์องค์การ กระบวนการ
บริหารจัดการ รูปแบบการพัฒนาองค์การ ปัจจัยความส าเร็จด้านการประสานงาน ความร่วมมือ  การส่งเสริม
สนับสนุนงบประมาณ ก าหนดเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์  
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๑.๒  กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษา ทีม่ีนวัตกรรมดีเด่น และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ โดยแบ่งกลุ่ม   
กลุ่มละ ๑๐ คน โดยมีกิจกรรมดังนี้  
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
๑-๓ ๑.๑ ฟังบรรยายสรุปสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 

๑.๒ ศึกษางานของกลุ่มต่าง ๆ ในสถานศึกาโดยศึกษาแบบเจาะลึกใน 
       กระบวนการท างาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการศึกษา 
       รายกรณี (Case Study) 

 
 

๔ ศึกษาดูงานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่ก าหนด  

๕ 
สรุปผลการศึกษาดูงานและจัดท ารายงานผลการศึกษาดูงานและน าเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

         ๑.๓  ชิ้นงาน/คะแนน 

 

งาน/ชิ้นงาน รายละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 
 

การเข้าร่วมกิจกรรม 
 

พฤติกรรมการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม เช่น การตรงต่อเวลา ความเป็นผู้น า ผู้ตาม 
และการให้ความร่วมมือ   ต่อกิจกรรม  

๔๐ ผอ.ต้นแบบ/
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 
งานกลุ่ม รายงานผลการศึกษาดูงานประกอบด้วยภาพรวม

ของสถำนศึกษำ บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา 
นวัตกรรม การปฎิบัติที่เป็นเลิศ  
จ านวน ๒๐ - ๓๐ หน้า  

๔๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

รายบุคคล รายงานการศึกษารายกรณี (Case Study)
ประกอบด้วย สภาพปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
ของสถานศึกษา การวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ         
ของผู้ศึกษาดูงาน จ านวน ๕ - ๑๐ หน้า 

๒๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

งานกลุ่ม รายงานผลการศึกษาดูงานประกอบด้วยภาพรวม
ขององค์กร หน่วยงำน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้
ต่ำงๆ บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา นวัตกรรม 
การปฎิบัติที่เป็นเลิศ ฯ จ านวน ๒๐ - ๓๐ หน้า  

๔๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

รายบุคคล สรุปองค์ความรู้/การน าไปใช้ ที่ได้จากการศึกษา 
ดูงาน องค์กร หน่วยงำน ชุมชน และแหล่ง
เรียนรู้ต่ำงๆ จ านวน  ๕ - ๑๐ หน้า 

๒๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

การเสนอผล
การศึกษาดูงาน 

น าเสนอผลการฝึกประสบการณ์และการศึกษาดู
งาน ด้วย power point หรือวิธีการอ่ืน ๆ  

๔๐ ผอ.ต้นแบบ/
วิทยากรพี่เลี้ยง 
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  ๑.๔  ผู้อ านวยการสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นสถานที่ 
ฝึกประสบการณ์บรรยายสรุป ถ่ายทอดประสบการณ์ อ านวยความสะดวก ก าหนดสถานที่ศึกษาดูงาน และ
ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. สถานศึกษา ที่มนีวัตกรรม และการปฎิบัติที่เป็นเลิศ 
๒. องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มีนวัตกรรม และการบริหารที่เป็นเลิศ  

กำรวัดและประเมินผล 
  ๑.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  ๒.  สังเกตพฤติกรรม 
  ๓.  งานกลุ่ม 
  ๔.  งานรายบุคคล 
  ๕.  การน าเสนอผลงาน/นิทรรศการ 
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๔1 

ส่วนที่  ๓  กำรจัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำในสถำนศึกษำ     ไม่น้อยกว่ำ  ๓  วัน 
     

ค ำอธิบำย 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ 
ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริง แล้วน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
ในสถานศึกษา  
  ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าผลการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะและเรียนรู้สภาพจริง 
มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา  
  ๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการน าเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กิจกรรมกำรเรียนรู้ 
 ๑.  วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะในส่วนที่ ๑ และการเรียนรู้ 
ในสภาพจริงในส่วนที่ ๒   
  ๒.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้  
ในเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่มี
นวัตกรรม และการบริหารที่เป็นเลิศ  

๓. จัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม   
 ผู้เข้ารับการพัฒนาน าความรู้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้จากสภาพจริงมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และจัดท ากิจกรรมดังนี้ 
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
๑ ๑. น าเสนอภาพรวมที่ไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา โดยจัดนิทรรศการและน าเสนอ 

ด้วย Power Point กลุ่มละประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที 
๒. จัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาใหม่ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ 

จัดการความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เจาะลึก กรอบงานในสถานศึกษา จากทุกกลุ่ม 
นวัตกรรม ผลส าเร็จ จุดเด่น จุดด้อย การปฏิบัติที่เป็นเลิศ และการศึกษารายกรณี 

 

๒         ๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่มาบูรณาการเพ่ือจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหา
แล้วเลือกปัญหาที่ส าคัญที่สุดมาจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
         ๒. จัดท าแผนกลยุทธ์จากปัญหาที่ส าคัญที่สุดเพ่ือแก้ปัญหา  หรือการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา จัดท าบอร์ดแสดงกระบวนการการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

๓ น าเสนอแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มละประมาณ ๑๕ นาที   
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         ชิ้นงำน/คะแนน 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ในกำรพัฒนำ 
   ๑.  เอกสาร/ใบงาน 
   ๒.  สื่อเทคโนโลย ี
            ๓. นิทรรศการ/บอร์ด 

   กำรวัดและประเมินผล 
   ๑.  สังเกตพฤติกรรม 
   ๒.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   ๓.  งานรายบุคคล/กลุ่ม 
   ๔.  น าเสนอผลงาน                  
 
 

 

 

 
  

งำน/ชิ้นงำน รำยละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 
กำรน ำเสนอและกำรท ำงำนเป็นทีม (งำนกลุ่ม) 
การน าเสนอกระบวนการจัดท า 
แผนกลยุทธ์ 

- กระบวนการกลุ่ม 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM)   

๕๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

การน าเสนอและ 
การจัดนิทรรศการ 
 

- นิทรรศการ 
- การน าเสนอ 

๕๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

กำรจัดท ำแผนพัฒนำกำรศึกษำเพื่อควำมเป็นเลิศ (รำยบุคคล) 
แผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ 

- จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ๕๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 



        
            
           คู่มือหลักสตูรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหนง่ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

 

๔3 

บทที่ ๓ 
กำรวัดและประเมินผล 

กำรประเมินผล 
 การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนา โดยก าหนดให้มีการประเมินก่อนพัฒนา 
ระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยยึด
วัตถุประสงค์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ดังนี้ 
  ๑. กำรประเมินก่อนกำรพัฒนำ  
             ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้ก่อนรับการพัฒนาด้วยการทดสอบความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับต าแหน่งที่เข้ารับการพัฒนา  
  ๒.  กำรประเมินระหว่ำงกำรพัฒนำ (๕๐๐ คะแนน) 
    ส่วนที่ ๑  กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (๑๕๐ คะแนน) 
    ส่วนที่ ๒  กำรเรียนรู้ในสภำพจริง  (๒๐๐ คะแนน) 
    การเรียนรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โดยสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ และการสรุปองค์ความรู้หรือชิ้นงานที่ก าหนด   
    ส่วนที่ ๓  กำรจัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำในสถำนศึกษำ ประเมินจากคุณภาพ
ชิ้นงาน การน าเสนอ และการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย  (๑๕๐ คะแนน) 
  ๓. เกณฑ์การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมี
คะแนนการประเมินตามเกณฑ์ ที่ก าหนด ดังนี้ 
  ๓.๑  มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด  
  ๓.๒  ได้คะแนนการประเมินผล ระหว่างการพัฒนาไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

     ๓.๓  ผ่านการประเมินความรู้หลังการพัฒนาด้วยการทดสอบความรู้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๘๐  

กรอบกำรประเมิน 
 ๑. ด้ำนระยะเวลำ 
  ๑.๑ มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด 
  ๑.๒ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการพัฒนาทั้ง ๓ ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่  ๑  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ไมน่้อยกว่าร้อยละ ๙๐  
   ส่วนที่  ๒  การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
   ส่วนที่  ๓  การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 
                                  รอ้ยละ ๙๐ 
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 ๒. ด้ำนกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและเม่ือสิ้นสุดกำรพัฒนำ รายละเอียด ดังนี้ 
  ๒.๑  การประเมินระหว่างการพัฒนา (๕๐๐ คะแนน) 
              ส่วนที่ ๑  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา (Competency)  
(๑๕๐ คะแนน) 
                     การเสริมสรา้งสมรรถนะของรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ประเมินจากการสังเคราะห์องค์ความรู้ 
การน าไปประยุกต์ใช้ หรือชิ้นงานที่ก าหนด ๓ หน่วยการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้  
ประเมินจาก 

  ๒.๑.๑ สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Strategy Formulation)  (๒๐ คะแนน) 
  ๒.๑.๒ สรุปองค์ ความรู้ จากการอบรมพัฒนา                                        (๑๐๐ คะแนน) 
  ๒.๑.๓ ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม                                               (๓๐ คะแนน) 

       ส่วนที่  ๒  การเรียนรู้ในสภาพจริง (๒๐๐ คะแนน) 
    การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตามสภาพจริงการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน 
ที่มีนวัตกรรม โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสรุปองค์ความรู้หรือชิ้นงานที่ก าหนด  (๒๐๐ คะแนน)
ประเมินจาก 
   ๒.๒.๑ พฤติกรรมการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม     ๔๐ คะแนน 
    ๒.๑.๒ การน าเสนอผลการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริงและ  ๔๐ คะแนน 
                                 การศึกษาดูงานองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ 
      ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร 
                                 (งำนกลุ่ม)   
                        ๒.๑.๓ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง  ๔๐ คะแนน 
                                 (งำนกลุ่ม)    
      ๒.๑.๕ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง    ๒๐ คะแนน 
                                 (รำยบุคคล)   
        ๒.๑.๔ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานองคก์ร/หน่วยงาน            ๔๐ คะแนน 
                                /ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงาน 
                                  ที่เป็นเลิศด้านการบริหาร (งำนกลุ่ม)   
      ๒.๑.๖ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานองคก์ร/หน่วยงาน            ๒๐ คะแนน 
                                /ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงาน 
                                 ที่เป็นเลิศด้านการบริหาร (รำยบุคคล)    
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ส่วนที่  ๓  การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา  
                              (๑๕๐  คะแนน)   
   ๓.๑  การน าเสนอและการท างานเป็นทีม  (๑๐๐ คะแนน) ประเมินจาก 
       ๓.๑.๑  การน าเสนอกระบวนการการจัดท าแผนกลยุทธ์      ๕๐  คะแนน 
       ๓.๑.๒  การน าเสนอและการจัดนิทรรศการ       ๕๐  คะแนน 
               ๓.๒  ประเมินจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศรายบุคคล  (๕๐ คะแนน)   
 ๒.๒ คะแนนประเมินระหว่างการพัฒนาในแต่ละส่วน  ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

        ๓. กำรประเมินเม่ือสิ้นสุดกำรพัฒนำ (๓๐ คะแนน) 
 ผลการประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาโดยท าแบบทดสอบหลังเรียน จ านวน 
๓๐ ข้อ มีผลการประเมินไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

      สรุป เมื่อสิ้นสุดการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมิน โดยใช้ผลจากกระบวนการ 
พัฒนาทั้ง ๓ ส่วน และประเมินความสามารถในการประมวลผลองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา โดยก าหนดเกณฑ์ 
การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ดังนี้ 
   ๑. มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด  
   ๒. ได้คะแนนประเมินระหว่างการพัฒนาในแต่ละส่วน ไมต่่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

   ๓. ได้คะแนนประเมินความรู้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
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๔6 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทำงกำรวัดและประเมินผล 
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  ๔๗ ๔7 
แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ระยะที่  ๑  กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะของรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ (จ ำนวน ๑๕๐ คะแนน) 

แบบ กิจกรรมหรืองำนที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน กำรใช้แบบประเมิน 

ปผ.๑ การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเป็น 
รายหน่วย รวม ๓ หน่วยการเรียนรู้ 

เนื้อหาแต่ละหน่วยโดยประเมิน 
การมี ส่วนร่วม โดยประเมินภาพรวม 
๕ ประเด็น ได้แก่  

   - การมีมนุษยสัมพันธ์ 
   - ความมุ่งม่ันตั้งใจ 

   - การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
   - การแสดงความคิดเห็น 

   - ความรับผิดชอบ 
 

โดยมี ๕ ประเด็น 
ประเด็นละ  
๑๐ คะแนน 
ดีมาก      ๙-๑๐ 
ดี   ๗-๘ 
พอใช้   ๕-๖ 
ปรับปรุง      ต่ ากว่า  ๕ 
 

 
 
 

๓๐ 

 
 

วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดท า ประเมิน
รายบุคคล ในแต่ละ
หน่วยการเรียน 
โดยใช้แบบ ปผ.๑ 

ปผ.๒ ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้
จ านวน ๓๑ รายวิชา ใน ๓ หน่วย
การเรียนรู้ 
 

สรุปเป็นรายวิชาในแต่ละหน่วยการ 
เรียนรู้ ประเมินภาพรวม ๕ ประเด็น 
ได้แก่ - ครอบคลุมเนื้อหา 

- การบูรณาการ 
- รูปแบบการสรุป 
- การประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
- ถูกต้องและตรงประเด็น 

โดยมี ๕ ประเด็น 
ประเด็นละ  
๑๐ คะแนน  
ดีมาก   ๙-๑๐ 
ดี   ๗-๘ 
พอใช้   ๕-๖ 
ปรับปรุง  ต่ ากว่า ๕ 
 
 

 
 
 

๑๐๐ 

 
 

วิทยากร 
พ่ีเลี้ยง 

ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดท า ประเมินรายบุคคล 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
และบันทึกผลในแบบ 
ปผ.๒ 

ปผ.๓ การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ  
หลังการพัฒนา ตามองค์ความรู้  
ทั้ง ๓ หน่วยการเรียนรู้ จ านวน ๓๐ ข้อ  
 

 
การทดสอบหลังการพัฒนา 

จ านวน ๓๐ ข้อ 

 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

ร้อยละ ๘๐ 
 

 
๓๐ 

 
กรรมการ 

ประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผล  
ส่งแบบทดสอบให้หน่วย 
พัฒนา เพ่ือใช้ในการสอบ
และบันทึกผลคะแนนใน
แบบ ปผ.๓ 
 

๔๐ 
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  ๔๗ ๔8 

แบบ กิจกรรมหรืองำนที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน กำรใช้แบบประเมิน 

ปผ.๔ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร   ประเมินความเหมาะสมของวิทยากร 
จ านวน ๑๐ ประเด็น ได้แก่  
- มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
- สอดแทรกแนวคิด  - ถ่ายทอดความรู ้
- การมีส่วนร่วม      - เรียงล าดับขั้นตอน 
- มีมนุษยสัมพันธ์    - มีเอกสารประกอบ 
- มเีทคนิคการใช้สื่อ - ใช้ระยะเวลา 
- เนื้อหามีประโยชน ์

ประเมิน ๕ ระดับ คือ ๕ ,
๔ ,๓ ,๒ ,๑ โดยมีเกณฑ์การ
แปล คือ  
มากที่สุด   ๔.๕๑-๕.๐๐ 
มาก       ๓.๕๑-๔.๕๐ 
ปานกลาง   ๒.๕๑-๓.๕๐ 
น้อย       ๑.๕๑-๒.๕๐ 
น้อยที่สุด    ๑.๐๐-๑.๕๐ 

 
 
 
- 

 
 
 
ผู้รับการ 
พัฒนา 

ผู้รับการพัฒนาประเมิน  
ในตามแบบ ปผ.๔ หลัง
วิทยากรแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในแต่ละวิชา โดย
รวบรวมส่งวิทยากร  
พ่ีเลี้ยงเป็นรายกลุ่ม/รุ่น 
และน าส่งกรรมการวัด 
และประเมินผลต่อไป 

ปผ.๕ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการด าเนนิงาน  ประเมินความคิดเห็น จ านวน ๑๐   
ประเด็น ได้แก่  
- การประสานงาน  
- หลักสูตรและกิจกรรม 
- ความสอดคล้องในการด าเนิน

กิจกรรม 
- การอ านวยความสะดวก  
- ระยะเวลา 
- วิทยากรพี่เลี้ยงและผู้บริหารโครงการ 
- สถานที ่   
- การด าเนินงานพัฒนา 
- ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 
- น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ประเมิน ๕ ระดับ คือ ๕ ,
๔ ,๓ ,๒ ,๑ โดยมีเกณฑ์การ
แปล คือ  
มากที่สุด     ๔.๕๑-๕.๐๐  
มาก            ๓.๕๑-๔.๕๐  
ปานกลาง    ๒.๕๑-๓.๕๐ 
น้อย    ๑.๕๑-๒.๕๐  
น้อยที่สุด     ๑.๐๐-๑.๕๐ 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
ผู้รับการ 
พัฒนา 

ผู้รับการพัฒนาใช้ประเมิน 
แบบ ปผ.๕ ประเมินใน  
วันสุดท้าย รวบรวมส่ง 
วิทยากร พ่ีเลี้ยงเป็นราย
กลุ่ม/รุ่น และน าส่ง
กรรมการวัด และ
ประเมินผลต่อไป 
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  ๔๗ ๔9 

 

แบบ กิจกรรมหรืองำนที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน กำรใช้แบบประเมิน 

ปผ.๖ แบบสรุปเวลาเข้าร่วมพัฒนา ประเมินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ใน
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะพัฒนา 
ผู้อ านวยการ จ านวน ๖๓ ชั่วโมง 

ผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลา  
ในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลา 
การพัฒนา (๕๗ ชั่วโมง) 

 
 
- 

 
 
วิทยากร 
 พี่เลี้ยง 

ใช้แบบสรุปเวลาเข้าร่วม 
พัฒนาที่กรรมการ 
ประเมินผลจัดท า แบบ 
ปผ.๖  ตรวจสอบเวลา
การเข้าร่วมพัฒนาเป็น
รายบุคคล 

ปผ.๗ แบบสรุปการประเมินเอกสารศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง 

สรุปสาระส าคัญและความคิดรวบยอดตาม
ค าชี้แจงในคู่มือเอกสารค้นคว้าด้วยตนเอง 
ประเมินภาพรวม ๕ ประเด็น ได้แก่  
 - ครอบคลุมเนื้อหา 
 - การบูรณาการ 
 - รูปแบบการสรุป 
 - การประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
 - ถูกต้องและตรงประเด็น 

หน่วยการเรียนรู้ละ ๕๐ 
คะแนน โดยมี ๕ ประเด็น 
ประเด็นละ ๑๐ คะแนน  
ดีมาก     ๙-๑๐ 
ดี  ๗-๘ 
พอใช้  ๕-๖ 
ปรับปรุง  ต่ ากว่า ๕ 

 
 
 

๒๐ 

 
 
 
วิทยากร    
พี่เลี้ยง 

ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดท า ประเมินรายบุคคล 
ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

ปผ.๘ แบบสรุปคะแนนรายงานผลการพัฒนา  น าคะแนนทุกกิจกรรมมาประมวลผล   คะแนนเต็ม ๑๕๐คะแนน 
ผลคะแนนไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ ๘๐  
(๑๒๐ คะแนน) 

๑๕๐ กรรมการ
ประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผล
สรุปผลคะแนนรายบุคคล
ในแบบ ปผ.๘ 

๔๑ 
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กำรด ำเนินกำรวัดและประเมินผล 

๑. คณะกรรมการวัดและประเมินการพัฒนาฯ จะต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือการวัดและประเมินผลการ
พัฒนาและแบบประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

๒. ภาระงานของคณะกรรมการประเมิน มีดังนี้ 
๒.๑ จัดท าแบบประเมินต่าง ๆ แยกเป็นแบบประเมินกิจกรรม และแบบประเมินการจัดการ

พัฒนาโดยต้องสัมพันธ์กับตารางการพัฒนา 
๒.๒. จัดท าตารางการประเมินในการส่งงาน โดยแยกได้ดังนี้ 

 

ที ่       รำยกำร   แบบ ผู้ประเมิน 

๑ การประเมินพฤติกรรมการมสี่วนรว่ม แบบ ปผ.๑ วิทยากรพี่เลี้ยง 
๒ การประเมินการสรุปองค์ความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๓ แบบ ปผ.๒ วิทยากรพี่เลี้ยง 
๓ แบบบันทึกการทดสอบหลังการพฒันา แบบ ปผ.๓ ฝ่ายประเมินผล 
๔ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัวิทยากร แบบ ปผ.๔ ผู้เข้ารับการ

พัฒนา 
๕ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกบัการด าเนินการพัฒนา 

แบบ ปผ.๕ 
ผู้เข้ารับการ

พัฒนา 
๖ แบบสรุปเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา แบบ ปผ.๖ วิทยากรพี่เลี้ยง 
๗ แบบสรุปการประเมินเอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แบบ ปผ.๗ วิทยากรพี่เลี้ยง 
๘ แบบสรุปคะแนนรายงานผลการพฒันา แบบ ปผ .๘ ฝ่ายประเมินผล 
๙ แบบรายงานผลการพัฒนา ต.๒ข ฝ่ายประเมินผล 

 

๓.๓ ชี้แจงและท าความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  และ
แบบประเมินต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในคู่มือให้แก่ ผู้บริหารโครงการ วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๓.๔ รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ  ตามตารางการรับ-ส่งงานจากผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากรพ่ีเลี้ยงและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมผลการประเมินลงใน แบบ ต.๒ข และเพ่ือเขียนรายงานผล 

๓.๕ ประสานงานและร่วมมือกับวิทยากรรายวิชาประจ าหน่วยพัฒนาวิทยากรพ่ีเลี้ยง และผู้บริหาร
โครงการ 

๓.๖ สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนนและสรุปผลการพัฒนา (แบบ ต.๒ข) 
ตามแบบประเมินในคู่มือ ทั้งนี้ผู้ลงนามในแบบประเมิน ประกอบด้วย ประธานผู้บริหารโครงการ ประธาน
คณะท างานพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ หัวหน้าวิทยากรพ่ีเลี้ยง หัวหน้าวัดและประเมินผล และผู้อ านวยการส านักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   

 
 
 
 

๔๒ 



 

 

 

          
          คู่มือหลักสูตรการพัฒนาขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

  

 

๕1 

๓.๗ จัดท าเอกสารสรุปผลการพัฒนา โดยเขียนเป็น ๕ บท ประกอบด้วย 

บทที่ ๑ บทน า ประกอบด้วย ความเป็นมาและความส าคัญ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
ขอบข่ายการประเมิน นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย การประเมินโครงการ หลักสูตรการ 
พัฒนาฯ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และแนวคิดในการประเมิน 

บทที่ ๓ วิธีด าเนินการ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ กิจกรรมด าเนินการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
             ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา 
        ตอนที่ ๒ วิเคราะห์ผลการพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                ๒.๑ วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อวิทยากรในการ
แลกเปลี่ยน เรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
                ๒.๒ วิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการด าเนินงาน  
การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา 
       ตอนที่  ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน 

บทที่ ๕ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

บรรณานุกรม ภาคผนวก 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน 
- ตารางการพัฒนา 
- รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
- ภาพกิจกรรมด าเนินการพัฒนา 
- คณะกรรมการจัดท ารายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

      คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

  ๔๗ ๕2 
 

แบบประเมินพฤติกรรมกำรมีส่วนร่วม กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
รุ่นที่...................กลุ่มที.่....................หน่วยพัฒนำ...................................... 

 

หมำยเหตุ ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น  ดีมาก (๙–๑๐) ดี (๗–๘)  พอใช้ (๕–๖) ปรับปรุง (ต่ ากว่า ๕) 
 
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)...............................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)......................................วิทยากรพี่เลี้ยง 
     (.....................................................)                     (....................................................)                     (....................................................) 

 
 

 
 
 
 

ที ่

 
 
 

ชื่อ–
สกุล 

หนว่ยที่ ๑ คุณลักษณะที่
พึงประสงค ์

หนว่ยที่  ๒ ภำวะผู้น ำทำงวิชำกำร หน่วยที่ ๓ กำรบริหำรและกำรจัดกำรฯ 

รว
มทั้

งส
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เฉ
ลี่ย

 

กา
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ีมน
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คว
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๑๐ ๑
๐ 
๑
๐ 
๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐   ๑๕๐   ๓๐ 

วันที่ประเมิน                     
                      

                      

                      
                      
                      
                      

แบบ ปผ. ๑ 



 

     

      คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

  ๔๗ ๕3 

แบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
รุ่นที.่............กลุ่มที.่.............หน่วยพัฒนำ....................................................................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น  ดีมาก (๙–๑๐) ดี (๗–๘)  พอใช้ (๕–๖) ปรับปรุง (ต่ ากว่า ๕) 
 
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)...............................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)......................................วิทยากรพี่เลี้ยง 
     (.....................................................)                     (....................................................)                     (....................................................) 

 
 
 

ที่ 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

 
               จ านวนชิ้นงาน.......................... 
 

 

            รวม 
            ๑๐๐ 

              
              
              
              
              
              
              
              
              

แบบ ปผ. ๒ 



 

     

      คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๕4 

แบบบันทึกผลกำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 

กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  
รุ่นที่.........กลุ่มท่ี....................หน่วยพัฒนำ.............................................. 

 

ที ่ ชื่อ  - สกุล คะแนนที่ได ้
(๓๐ คะแนน) 

กำรพัฒนำ 

ก่อน หลัง 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

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

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

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

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

แบบ ปผ. ๓ 



 

     

      คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๕5 

 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยำกร 
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
************************************************************  

หน่วยพัฒนำที.่........................................
วิชำ………………………......................................................................…………….……… 

ชื่อวิทยำกรหลัก............................................................................................................ 
ชื่อวิทยำกรรำยวิชำประจ ำหน่วยพัฒนำ....................................................................... 

บรรยำยวันที่............................................เวลำ....................น. 
ค ำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากรหลักและวิทยากรปลายทาง  โดยท า
เครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง พัฒนาการ
ด าเนินการคัดเลือกวิทยากรในโอกาสต่อไป 
 

 
ที ่

 
รายการ
ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑ มีความรู้และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย      

๒ สอดแทรกแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน      

๓ ถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ      

๔ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม      

๕ เรียงล าดับขั้นตอนในการน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ดี      

๖ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการพัฒนา      

๗ มีเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย      

๘ มีเทคนิคในการใช้สื่อประกอบการบรรยายเหมาะสม      

๙ ใช้ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาและรักษาเวลาได้ดี      

๑๐ เนื้อหามีประโยชน์สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

ขอขอบคุณในควำมร่วมม ือ 

แบบ ปผ. ๔ 



 

     

      คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๕6 

 

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำร 
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 
************************************************************ 

ค ำชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” 
รวมทั้งเสนอแนะ ข้อที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการในโอกาสต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

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

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

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

ขอขอบคุณในควำมร่วมม ือ

 
ที ่

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ที่สุด มาก ปาน 

กลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑ การประสานงานระหว่างหน่วยพัฒนากับผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และชัดเจน 

     

๒ การด าเนนิงานการพัฒนาเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน      

๓ ความสอดคล้องในการด าเนินกิจกรรมของวิทยากรหลักและวิทยากร 
รายวิชาประจ าหน่วยพัฒนา 

     

๔ การอ านวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในระหว่างการพัฒนา      

๕ หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสม      

๖ วิทยากรพี่เลี้ยงและผู้บริหารโครงการมีความเหมาะสม      

๗ สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม      

๘ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการพัฒนา      

๙ ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสม      

๑๐ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้      

แบบ ปผ. ๕ 



 

     

      คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๕7 

 

แบบสรุปเวลำเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำ  
กำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ระหว่ำงวันที่....................................ถึงวันที่......................................... 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ - สกุล 

 
สังกัด 

 
รุ่นที ่

 
กลุ่มที ่

จ ำนวนเวลำ 
   (ชั่วโมง) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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

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

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

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

 
 

 

แบบ ปผ. ๖ 
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แบบสรุปเอกสำรกำรศึกษำค้นคว้ำด้วยตนเองกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำก่อนแต่งต้ังให้ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ  

รุ่นที่..........กลุ่มที่...................หน่วยพัฒนำ.............................................................. 
 

 
ที ่

 
ชื่อ - สกุล 

 
สังกัด 

 
รุ่นที ่

 
กลุ่มที่ 

คะแนน 
(๒๐ คะแนน) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

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

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

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

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

แบบ ปผ. ๗ 
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๕9 

แบบสรุปคะแนนรำยงำนผลกำรพัฒนำ 

รุ่นที.่............กลุม่ที่..................หน่วยพัฒนำ............................................. 
 

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

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

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

 

 
 
 
ที ่

 

 
 
 

ชื่อ – สกุล 

 

รำยละเอียดประเด็นกำรประเมิน 
สรุปผล 
(๑๕๐) 

สร
ุปอ

งค
์คว

าม
รู้จ

าก
กา

รศ
ึกษ

า
ค้น

คว
้าด

้วย
ตน

เอ
ง (

๒๐
) 

 
สร

ุปอ
งค

์คว
าม

รู้ (
๑๐

๐)
 

ปร
ะเ

มิน
พฤ

ติก
รร

ม 
กา

รม
ีส่ว

นร
่วม

 (๓
๐)
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 แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ระยะที่  ๒  กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จ ำนวน ๒๐๐ คะแนน) 

 

แบบ กิจกรรมหรืองำนที่จะประเมิน เกณฑ์กำร
ประเมิน คะแนนเต็ม    ผู้ประเมิน 

๑ พฤติกรรมการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม   เข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อยละ ๙๐  

๔๐ คะแนน วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

๒ การน าเสนอผลการศึกษาสถานศึกษาตาม
สภาพจริงและการศึกษาดูงานองค์กร/

หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่ มีนวัตกรรม
หรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการ
บริหาร  

)งำนกลุ่ม(   

ผลการประเมิน
ระยะที่ ๒ 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

๔๐ คะแนน  

๓ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษา
ตามสภาพจริง )งำนกลุ่ม(  

๔๐ คะแนน  

๔ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษา
ตามสภาพจริง )รำยบุคคล(  

๒๐ คะแนน  

๕ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน
องค์กร /หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่ มี
นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้าน
การบริหาร  )งำนกลุ่ม(  

๔๐ คะแนน  

๖ การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงาน
องค์กร /หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่ มี
นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้าน
การบริหาร  )รำยบุคคล(  

๒๐ คะแนน  
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๖1  

 
 

แนวทำงกำรวัดและประเมินผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

ระยะที่  ๓  กำรจัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำในสถำนศึกษำ (จ ำนวน ๑๕๐ คะแนน) 
 

แบบ กิจกรรมหรืองำนที่จะประเมิน เกณฑ์กำรประเมิน คะแนนเต็ม  ผู้ประเมิน 

๑ พฤติกรรมการเรียนรู้และการเข้าร่วม
กิจกรรม   

เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๙๐  

-  

๒ การน าเสนอกระบวนการการจัดท าแผน
กลยุทธ์ 

คะแนนประเมิน 
ระยะที่ ๓ 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๕๐  คะแนน วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

๓ การน าเสนอและการจัดนิทรรศการ ๕๐  คะแนน วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

๔ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศรายบุคคล   

๕๐ คะแนน วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

๕ การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา คะแนนประเมิน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

๓๐ คะแนน ฝ่ายประเมิน 
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กำรพัฒนำตนเองตำมแนวนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร 
การพัฒนาตนเองตามข้อก าหนดแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ใน ๓ ประเด็น คือ 

๑. กำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  

ควำมเป็นมำ 
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องผ่านการพัฒนาทักษะทุกมิติ ทุกด้าน โดยสถาบันหรือหน่วยงานที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีกระบวนการโดยเข้ารับการทดสอบเพ่ือวัดระดับทักษะพ้ืนฐานและเข้ารับการพัฒนา
ตนเอง เพ่ือให้มีทักษะที่สูงขึ้นอีกตามมาตรฐานสากล เช่น ICDL – TEST หรือเทียบเท่าตามเป้าหมายที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีประกาศลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และให้มีทักษะทางด้าน Digital Literacy ของบุคลากรทาง
การศึกษา รายละเอียดตามข้อตกลง (MOU) ในฐานะที่จะเป็นผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในปี 
๒๕๖๓ ได้ท าไว้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้แล้วนั้น สพฐ.ได้ตระหนักถึงความส าคัญ
ดังกล่าว จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy เพ่ือด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการสถานศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงาน ดังนี้  
  ๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษาให้มีความรู้และ
ทักษะในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
  ๒. เพ่ือให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษาได้รับการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล ที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการรับรองสมรรถนะจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพ่ือน าไปสู่ความก้าวหน้าใน
วิทยะฐานะต่อไป 
  ๓. เพื่อบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา ให้เป็นค่าตัวเลขทางสถิติ เพ่ือหน่วยงานจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตามเป้าหมาย 

 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยส านักเทคโนโลยีเพ่ือการ
เรียนการสอนจึงได้ร่วมมือกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด ในการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล และการจัดประเมินแบบออนไลน์ มีกระบวนการด าเนินงาน ดังนี้ 

 
ภำพแสดงกระบวนกำรด ำเนินงำน 
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กระบวนกำรด ำเนินงำน 
๑. กำรเรียนรู้ด้ำนดิจิทัลแบบออนไลน์ : เป็นการเรียนรู้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดยใช้  

Digital Literacy Learning Platform : หลักสูตร Digital Literacy เป็นหลักสูตรเวอร์ชันภาษาอังกฤษ ส าหรับผู้
ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

๑.๑ ผู้เรียนที่จบหลักสูตรจะเข้าใจแนวคิดและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่  
        • เรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ (Interacting with hardware and devices) 
        • เนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ (Consuming digital content online) 
        • การสื่อสารออนไลน์ (Communicating online) 
        • ความปลอดภัยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer privacy, safety and security) 
        • ความสุภาพและการมีมารยาทในการใช้สื่อออนไลน์ (Online etiquette and civility) 
        • การเข้าถึงและแก้ไขเนื้อหาดิจิทัล (Accessing and modifying digital content) 
        • ความร่วมมือบนออนไลน์ (Online collaboration) 
๑.๒ เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย ๖ เรื่อง คือ 
        ๑.๒.๑ การท างานของระบบคอมพิวเตอร์ 
        ๑.๒.๒ การสื่อสารออนไลน์ 
        ๑.๒.๓ การสร้างเนื้อหาดิจิทัล 
        ๑.๒.๔ การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ 
        ๑.๒.๕ หน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานระบบออนไลน์อย่างปลอดภัย 
        ๑.๒.๖ การจัดการเนื้อหาดิจิทัลและการท างานร่วมกันบนระบบออนไลน์ 

 ๒. กำรวัดและประเมินทักษะด้ำนดิจิทัล Digital Literacy เพื่อด ำรงต ำแหน่ง 
รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ ประกอบด้วย ๒ ด้ำน คือ 
  ๒.๑ ด้ำนควำมรู้ควำมเข้ำใจดิจิทัล  
  ๑) เข้าสู่ระบบการประเมินโดยใช้เมล์ที่ท าไว้ให้ (xxxx@obecmail.org) 
  ๒) เข้าสู่ Application : Teams เพ่ือรับทราบข้อมูล และเข้ารับการประเมิน 
  ๓) เข้าสู่ Application : Forms เพ่ือท าการประเมิน โดยสามารถใช้ โทรศัพท์มือถือ 
เครื่องโน้ตบุ้ค และ แท็บเล็ต (การใช้อุปกรณ์ เช่น มือถือ แท็บเล็ต อาจไม่สามารถแปลภาษาเป็นภาษาไทยได้) 
ก าหนดเวลาท าแบบทดสอบ จ านวน ๑.๓๐ ชั่วโมง การประมวลผลการทดสอบ ระบบจะประมวล Real Time 
ตามเวลาจริง 
 ๒.๒ ด้ำนทักษะกำรใช้งำนคอมพิวเตอร์ (ผลงำน) : ใช้ Flipgrid Apps. เพ่ือสร้างชิ้นงาน  
โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ตรวจผลงาน 
 ๒.๓ เกณฑ์กำรผ่ำนกำรประเมิน 
  ๑) ด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล (แบบทดสอบ) : คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ต้องได้
คะแนนไม่ต่ ากว่า ๔๐ ข้อ จาก ๕๐ ข้อ 
  ๒) ด้านทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ผลงาน) หัวข้อ "วิสัยทัศน์กำรบริหำรงำน
บุคคล วิชำกำร งบประมำณ กำรจัดกำรทั่วไป ยุคดิจิทัล" : คะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า 
๓๐ คะแนน  

mailto:xxxx@obecmail.org
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 ๒.๔ เกณฑ์กำรให้คะแนน ข้อละ ๑๐ คะแนน มี ๕ ตัวชี้วัด คือ 
 ๑) เทคนิคการน าเสนอ  
 ๒) กลยุทธ์การบริหารงานบุคคล  
 ๓) กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการ  
  ๔) กลยุทธ์การบริหารงบประมาณ  
  ๕) กลยุทธ์การบริหารงานทั่วไป 

 ๒.๕ กรณีผ่ำน/ไม่ผ่ำนกำรประเมิน 
  ๑) กรณีผ่ำนกำรประเมินทั้ง ๒ ด้าน ถือว่าผ่านทักษะด้านดิจิทัล และจะได้รับ
ใบรับรองจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
  ๒) กรณีไม่ผ่ำนกำรประเมิน  

 กำรทดสอบข้อเขียน จะให้ทดสอบอีกครั้งในคราวเดียวกัน หากยังไม่ผ่าน 
จะต้องกลับไปเรียนรู้ด้วยตนเอง ก าหนดภายใน ๖ เดือน โดย สพฐ. จะให้สอบใหม่ซึ่งแบบทดสอบคนละชุด 
กันกับการสอบครั้งแรก และจะแจ้งวัน เวลา สถานที่สอบต่อไป 

 กำรพัฒนำผลงำน หากยังไม่ผ่าน จะต้องกลับไปพัฒนาผลงานเพ่ือส่งกลับ
ตามก าหนดการที่ สพฐ. ได้แจ้งต่อไป 
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เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 

กำรพัฒนำทักษะควำมเข้ำใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
เครื่องมือและเอกสารที่เกี่ยวข้องมีปรากฏ ดังนี้ 

QR Code รำยกำร 

 

เว็บไซต์กำรเรียนรู้ออนไลน์ Digital Literacy  
ท่านสามารถเปิดด้วย Browser Chrome และแปลเป็นภาษาไทยได ้รายละเอียดอยู่ในคูม่ือการใช้
หลักสตูร Digital Literacy (ตาม QR Code ข้างล่างนี้) http://wow.in.th/uVBr 

 

คู่มือกำรใช้หลักสูตร Digital Literacy 
อธิบายขั้นตอนการใช้/เข้าถึงเว็บไซต์การเรียนรู้ออนไลน์ Digital Literacy  
เพื่อเรียนรูด้้วยตนเอง  http://wow.in.th/W5fp 

 

Teams Apps. 
เป็นพื้นที่ท างานท่ีเน้นการสนทนาแบบใหม่ใน Office 365 Microsoft Teams คือประสบการณ์การ
ใช้งานแบบใหม่ท่ีรวมผู้คน การสนทนา และเนื้อหาเข้าด้วยกัน http://wow.in.th/FV79 

 

Forms Apps. 
เครื่องมือสร้างแบบส ารวจ แบบทดสอบ และโพล รวมถึงสามารถดูผลลัพธ์ที่ส่งเข้ามาได้อย่างง่ายดาย 
เมื่อสร้างแบบทดสอบหรือแบบฟอร์ม จะสามารถเชิญผู้ใช้อื่นให้ตอบกลับโดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ใดๆ ก็
ได้ แม้แต่เบราว์เซอร์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ และสามารถใช้การวิเคราะห์ในตัวเพื่อท าการประเมิน
ค าตอบได้ในขณะที่มีการส่งผลลัพธ์เข้ามา ข้อมูลฟอร์ม เช่น ผลแบบทดสอบ สามารถส่งออกไปยัง 
Excel ได้อย่างง่ายดายเพื่อท าการวิเคราะห์เพิ่มเติม หรือการให้เกรด http://wow.in.th/KT4t 

 

Flipgrid Apps. 
แพลตฟอร์มสนทนาผ่านวดีีโอท่ีมคีรูและนักเรียน โดยนักเรียนมาพูดคุยอภิปรายและตอบค าถามผ่าน
คลิปวีดีโอจากท่ีบ้านหรือในห้องเรยีน ลักษณะคล้ายกับขั้นตอนการสร้างวีดีโอ YouTube ออก
ความเห็นต่อประเด็นบางเรื่องหรอืข่าว ถือว่าเป็นเครื่องมือเพื่อการสร้างทักษะในยุคดจิิทัลของการ
สร้างและเผยแพร่เนื้อหาวีดีโอ http://wow.in.th/UmzD 

 

Office 365 
ชุดแอปพลิเคชั่นและบริการต่างๆ บนระบบคลาวด์ โดยบริษัทไมโครซอฟท์ ที่เข้ามาช่วยให้การท างาน
ร่วมกันระหว่างทีมงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุม้ค่าที่สุด ไม่ว่าจะใช้งานท่ีบ้าน โรงเรียน หรือ
ใช้งานธุรกิจก็ตาม คุณประโยชน์ส าคัญคือ Office 365 ให้ผู้ใช้ สามารถใช้งานได้ทุกที่ ทุกเวลา และ
บนทุกอุปกรณ์ที่คุณชื่นชอบ โดยได้ประสบการณ์การใช้งาน แบบเดียวกันท้ังหมด ทั้ง Windows, iOs 
และ Android เมื่อคุณเป็นสมาชิก Office 365 แล้ว ผู้ใช้จะได้ใช้แอปพลิเคช่ันที่เป็นเวอร์ช่ันล่าสุด
เสมอ (ด้วยต้องมีการอัปเดตอย่างสม่ าเสมอ) และที่ส าคัญท่านยังได้พื้นที่ เก็บข้อมูลส่วนตัวบนคลาวด์ 
(OneDrive) อีกด้วย http://wow.in.th/HTRb 

 

ก ำหนดกำรประเมินทักษะดิจิทัล 
http://wow.in.th/dYhK 

 

http://wow.in.th/uVBr
http://wow.in.th/W5fp
http://wow.in.th/FV79
http://wow.in.th/KT4t
http://wow.in.th/UmzD
http://wow.in.th/HTRb
http://wow.in.th/dYhK


 

     

      คู่มือหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 

 

๖6 

 

๒. กำรพัฒนำทักษะควำมรู้ภำษำอังกฤษ (English Literacy)  
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องผ่านการวัดความรู้พื้นฐานตามล าดับ CEFR - Exam มีเป้าหมายให้
สูงขึ้นตามล าดับ (ระดับ A๑ , A๒ , B๑ , B๒) มีกระบวนการโดยการเข้ารับการทดสอบด้วยแบบทดสอบ
มาตรฐาน เพื่อวัดระดับความรู้พ้ืนฐาน และเข้ารับการพัฒนาด้วยตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ้นอีกไม่น้อยกว่า ๑ ระดับ 
ตามเป้าหมายที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

ควำมเป็นมำ  
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) มีประกาศลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒           
ได้ก าหนดแนวทางในการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ English Literacy และ
ด้าน Digital Literacy ของบุคลากรทางการศึกษา รายละเอียดตามข้อตกลง (MOU) ในฐานะที่จะเป็น 
ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ในปี ๒๕๖๓ ได้ท าไว้กับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานไว้แล้วนั้น สพฐ. ได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว จึงก าหนดให้มีการวัดและประเมินทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ English Literacy เพ่ือด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยก าหนดวัตถุประสงค์ในการ
ด าเนินงาน ดังนี้  
 ๑. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษา ให้มีความรู้และทักษะในด้านการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 ๒. เพ่ือให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วยชุด
ข้อสอบที่เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองสมรรถนะจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพ่ือน าไปสู่
ความก้าวหน้าในวิทยฐานะต่อไป 
 ๓. เพ่ือบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มรองผู้อ านวยการสถานศึกษา              
ให้เป็นค่าตัวเลขทางสถิติ เพ่ือหน่วยงานจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนาก าลังคนได้ตามเป้าหมาย 
 ดังนั้น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยสถาบันภาษาอังกฤษ จึงได้ร่วมมือ  
กับบริษัท Pearson ในการทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยการจัดสอบแบบออนไลน์ โดยใช้ชุด
ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ Versant สอบ ๔ ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน  

กระบวนกำรด ำเนินงำน 
1. กำรลงทะเบียน 

๑.๑  ผู้เข้าสอบ เข้าไปลงทะเบียนในระบบจากเว็ปไซด์ของสถาบันภาษาอังกฤษ  
       https://www.englishinstitute.obec.go.th 

  ๑.๒  ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
       ๑.๓  เข้าระบบการสอบ 

2. กำรทดสอบครั้งท่ี ๑ 
     ๒.๑  สอบจากศูนย์สอบแต่ละภูมิภาค 

๒.๒  แบ่งรอบสอบตามมาตรฐานศูนย์สอบ 
๒.๓  ผู้เข้าสอบท าการทดสอบออนไลน์ 
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3. กำรรำยงำนผลกำรสอบ  
๓.๑  ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลการสอบของตนเองทันทีหลังจากสอบเสร็จ 
๓.๒  ใบรายงานผลการสอบจะยังคงอยู่ในระบบ 
๓.๓  ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปดูผลการสอบของตนเองจากระบบเว็บไซด์ของสถาบัน

ภาษาอังกฤษ https://www.englishinstitute.obec.go.th 
4. กำรพัฒนำตนเอง 

๔.๑  ผู้เข้าสอบเลือกพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การลงเรียนออนไลน์ การอบรม
ด้วยหลักสูตรต่างๆตามความต้องการ 

๔.๒  ผู้เข้าสอบขอค าปรึกษาแนะน าจากศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือ
ความเป็นเลิศ (HCEMC)   
 ๕.  กำรทดสอบ ครั้งที่ ๒ หลังกำรพัฒนำ 

๕.๑  ด าเนินการสอบจากศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพ่ือความเป็นเลิศ 
(HCEMC) อยู่ในพื้นท่ีปฎิบัติงาน 

๕.๒  สถาบันภาษาอังกฤษรายงานผลการทดสอบครั้งที่ ๒ กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.englishinstitute.obec.go.th/
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โครงสร้ำงและลักษณะของข้อสอบ 

 
 
 

                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test Structure 
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70 

 
กำรรำยงำนผลกำรสอบส่วนบุคคล 
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๓. กำรพัฒนำควำมเป็นผู้น ำทำงกำรบริหำร (Leadership)  
 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ต้องผ่านกระบวนการท า Project Based / Problem Based จาก
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่จริง ในระยะเวลา ๑ ปี มีกระบวนการโดยต้องผ่านการเสนอแนะ และให้ข้อสังเกตจาก
คณะกรรมการที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด (Coaching Team) ในระยะเวลารอบ                  
๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน ตามล าดับ โดยในระหว่างการพิจารณาระยะที่ ๒ ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ศึกษาผ่าน
การฝึกปฏิบัติท ากรณีศึกษา (Case Study) จากเรื่องที่สนใจและปัญหาที่ เกิดจากการฝึกประสบการณ์ 
การปฏิบัติงานพ้ืนที่ต้นแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด และได้จัดกลุ่มใหม่ 
ตามประเด็นที่ศึกษา โดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แต่งตั้งทีมที่ปรึกษาโครงการพิเศษ 
(Project based) จากที่ปรึกษาส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน ผู้ เชี่ยวชาญส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผู้ทรงคุณวุฒิเฉพาะด้าน เป็นทีมที่ปรึกษาวิชาการ (Coaching Team) 
และได้ประชุมจัดวางกรอบแนวทาง และร่วมมือกันด าเนินการตามกรอบงานวิชาการ ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ต่างๆ ได้แก ่
  บทคัดย่อ  
  ประกาศคุณูปการ 
  ค าน า  
  สารบัญ บัญชีตาราง บัญชีภาพประกอบ 
  บทที่ ๑ บทน า 
   ๑.๑  ความเป็นมา 
   ๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
   ๑.๓  ความส าคัญของการศึกษา 
   ๑.๔  ขอบเขตของการศึกษา 
   ๑.๕  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
   ๑.๖  นิยามศัพท์เฉพาะ 
   ๑.๗  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
  บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  บทที่ ๓ วิธีด าเนินการศึกษา 
   ๓.๑  วธิีด าเนินการศึกษา 
   ๓.๒  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   ๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
   ๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล      
  บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ      
  บรรณานุกรม 
  ภาคผนวก 
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โดยมีตัวอย่าง Project based ดังนี้ 
 ๑. อาหารกลางวันนักเรียน 
 ๒. กลุ่มปัญหาเกี่ยวกับบุคลากรครูผู้สอน 
 ๓. การปรับโครงสร้าง สพฐ./ ศธ./ องค์คณะบุคคล ใน ศธจ./ องค์คณะบุคคลใน สพท 
 ๔. วิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว21/60) 
 ๕. การควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก 
 ๖. การยกระดับคุณภาพการศึกษา (โรงเรียนดีประจ าต าบล) 
 ๗. ครูสอนไม่ตรงวิชาเอก/ การบรรจุครูไม่ตรงตามท่ีโรงเรียนต้องการ 
 ๘. การพัฒนา/ยกระดับภาษาอังกฤษ 
 ๙. การยกคุณภาพการศึกษา/ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๐. การเรียนการสอนวิทยาการค านวณ (Coding)/ Digital Literracy/ STEM Education 
 ๑๑. ระบบควบคุมภายใน/การควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย 
 ๑๒. ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) 
 ๑๓. ระบบความปลอดภัยของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน 
 ๑๔. การพัฒนาครูทั้งระบบ : การพัฒนาให้สอดคล้อง กับความต้องการของโรงเรียน/ครู 
 ๑๕. ภาวะผู้น าและคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษายุคใหม่ 
 ๑๖. การเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่ (ร้อยละ) 
 ๑๗. การส่งเสริมคุณภาพสถานศึกษา 
 ๑๘. การส่งเสริมคุณภาพผู้เรียน 
 ๑๙. สนับสนุนยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 ๒๐. กลุ่มอ่ืนๆ 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ จะพิจำรณำจำกคะแนนเต็ม ๕๐ คะแนน ต้องผ่ำนร้อยละ ๘๐ (๔๐ คะแนน) ดังนี้ 
 ๑. คุณภาพของผลงาน      (๒๐ คะแนน) 
  ๑.๑ ความถูกต้องตามหลักวิชาการ    (๗ คะแนน) 
  ๑.๒ ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ    (๖ คะแนน) 
  ๑.๓ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์     (๔ คะแนน) 
  ๑.๔ การจัดท า การพิมพ์และรูปเล่ม    (๓ คะแนน) 
 ๒. ประโยชน์ของผลงาน      (๒๐ คะแนน) 
  ๒.๑ ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา การป้องกันหรือการแก้ไขปัญหา                
การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษาและชุมชน     (๑๐ คะแนน) 
  ๒.๒ ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการและการเผยแพร่ในวงวิชาการ (๑๐ คะแนน) 
 ๓. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) 
(๑๐ คะแนน)  
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รำยช่ือคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดท ำ 

 ที่ปรึกษำ 
 1. นายอ านาจ  วิชยานุวัติ          . เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2. นายสนิท แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
4. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
5. นายวัลลพ  สงวนนาม   ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6. นายอัมพร  พินะสา  เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

 ๗. นายสัมนาการณ์ บุญเรือง ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 คณะท ำงำนพัฒนำ/ปรับปรุงคู่มือกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำก่อนแต่งตั้งให้
ด ำรงต ำแหน่งรองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ 

1. นางสุดา  สุขอ่ า ผู้อ านวยการ        ประธานคณะท างาน 
  ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

        รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษ                                        
 และผู้ด้อยโอกาส 

 2. ผู้แทนส านักงาน ก.ค.ศ.  คณะท างาน 
3. นางสาวสรัสวดี มุสิกบุตร   คร ูช านาญการพิเศษ คณะท างาน 

                                        สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 4. นางสุพรรณี สมิท            คร ูช านาญการพิเศษ                                   คณะท างาน 
                                        สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 5. นางสาวจุฑามาศ คุ้มเณร   ครูผู้ช่วย                                                 คณะท างาน          
                                        สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา       

              6. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่มในส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   คณะท างาน 

7. นายสุชาติ  กลัดสุข ผู้อ านวยการ                              คณะท างาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 

          8. นางสาวลออ  วิลัย   ผู้อ านวยการ               คณะท างาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท 
9. นายพิเชฐร์  วันทอง ผู้อ านวยการ                              คณะท างาน 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

           10. นางวรกัญญาพิไล แกระหัน  รองผู้อ านวยการ                                คณะท างาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
11. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข รองผู้อ านวยการ          คณะท างาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 
 

 12. นางสุเนตร  ขวัญด า รองผู้อ านวยการ                        คณะท างาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 
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๗๔ 

13. นางดุจดาว  โตบางป่า  รองผู้อ านวยการ คณะท างาน 
   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 
14. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎ์ รองผู้อ านวยการ คณะท างาน 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  

  15. นางสาวเสาวลักษณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเจ้าวัด        คณะท างาน  
                     บุญจันทร ์ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  

 16. นางสาวเกษแก้ว เจริญเกตุ ครู โรงเรียนบางระจันวิทยา                 คณะท างาน  
    ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 

17. นางจารุวรรณ  รัตภาสกร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ          คณะท างาน 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
18. ส.อ.พิษณุ  เก่งกสิวิทย์     นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ              คณะท างาน

 รักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ                                      
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
19. นายจิรภาพ  มีเจริญ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ          คณะท างาน 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
20. นายสังคม  จันทร์วิเศษ ผู้อ านวยการ                          คณะท างานและเลขานุการ 
 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ                        
21. นายกันตภณ  พิมพาลัย นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
22. นางสาวพุฒตาล  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                 ปราชญ์ศรีภูมิ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 23. นางสาวอัฉราพรรณ อ่ินทา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
24. นางพิมณัฏฐา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                   สายทิพย์วดี ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
25. นางสาวอารยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
                   ดาราศรีศักดิ์ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

  
***************************************************************************************** 
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๗๕ 
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