


  

 หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

คํานํา 
 

ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติ
ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและบาง 
วิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันท่ี 
จะทําให้เกิดการปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ท้ังน้ี  
ตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมาตรฐานตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษากําหนดให้ ผ่านการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้ผู้อํานวยการ
สถานศึกษาเป็นผู้นําในการปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ก.ค.ศ.จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน  
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ท้ังน้ีผู้เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุ
และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในการพัฒนาโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน และจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเสนอ 
ก.ค.ศ.เพื่อทราบ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบการพัฒนาต้องดําเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการ
บริหารจัดการ วิทยากรและวิทยากรพ่ีเล้ียง ส่ือและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานท่ีท่ีใช้ในการพัฒนา และการ
ประเมินผลการพัฒนา เม่ือให้บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ร่วม
พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบและจัดทํารายละเอียดหลักสูตรโดยยึดกรอบแนวทางตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
และหวังว่าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา จะสามารถพัฒนาให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นํา และ
พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาไปใช้
ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป 

 
       

              สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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สารบัญ 

 เร่ือง               หน้า 

คํานํา       
หลักการและเหตุผล ๑ 
วัตถุประสงค์ ๑ 
โครงสร้างหลักสูตร ๒ 
สมรรถนะท่ีใช้พัฒนา ๒ 
ระยะเวลาการพัฒนา ๓ 
คุณสมบัติผู้เข้าพัฒนา ๓ 
แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตร ๔ 
รายละเอียดหลักสูตร ๗ 
แนวทางการพัฒนา ๘ 
กระบวนการพัฒนา ๘ 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ๙ 
วิทยากร ๙ 
การประเมินผลการพัฒนา ๙ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ๑๑ 
      รายวิชาท่ี ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการ 
                         สถานศึกษา 

๑๒ 

      รายวิชาท่ี ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ ๑๔ 
      รายวิชาท่ี ๑.๓ บทบาทของผู้บริหารกับพิธีการ ๑๖ 
      รายวิชาท่ี ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด ๑๘ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ ๒๐ 
      รายวิชาท่ี ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ ๒๒ 
      รายวิชาท่ี ๒.๒ ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๒๘ 
      รายวิชาท่ี ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ 
                        การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

๓๐ 

      รายวิชาท่ี ๒.๔ ผู้นําแห่งความศรัทธา ๓๓ 
      รายวิชาท่ี ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ ๓๕ 



  

 หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

     สารบัญ (ต่อ) 

 เร่ือง          
 รายวิชาท่ี ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                         งานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

หน้า 

๓๗ 

       รายวิชาท่ี ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT ๓๙ 
       รายวิชาท่ี ๒.๘ การส่ือสารภาษาอังกฤษด้วย Echo English ๔๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ๔๓ 

     รายวิชาท่ี ๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา ๔๕ 
     รายวิชาท่ี ๓.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ ๔๗ 
     รายวิชาท่ี ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย ๔๙ 
                        ๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ ๔๙ 
                        ๓.๓.๒ การบริหารงบประมาณ ๕๑ 
                        ๓.๓.๓ การบริหารงานบุคคล ๕๓ 
                        ๓.๓.๔ การบริหารท่ัวไป ๕๕ 
     รายวิชาท่ี ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    ๕๘ 
     รายวิชาท่ี ๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๖๐ 
     รายวิชาท่ี ๓.๖ การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ ๖๒ 
     รายวิชาท่ี ๓.๗ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ๖๔ 
     รายวิชาท่ี ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ๖๖ 

แนวทางการวัดและประเมินผล ๖๘ 
ภาคผนวก ๙๒ 

     การสะท้อนการเรียนรู้ ๙๓ 
     ใบความรู้สะท้อนการเรียนรู้ ๙๔ 
     ใบความรู้ PADLET APPLICATION ๙๗ 
     สรุปองค์ความรู้ ๑๐๖ 
     ตารางการอบรมพัฒนา ๑๐๗ 
     คณะทํางาน ๑๑๐ 
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หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มี
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง และบางวิทยฐานะ 
เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะทําให้การ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  และความก้าวหน้าแก่ราชการ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด และมาตรฐานตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษากําหนดให้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้นํา
ในการปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือสํานักงาน 
ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒  ท้ังน้ี ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านการคัดเลือก   
เพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาท่ี 
ก.ค.ศ.กําหนด  จึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในลักษณะ องค์รวม มีความยืดหยุ่น ท้ังสาระการพัฒนาและ
วิธีการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในการดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษาและสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ 
บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นํา และพฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา สามารถนําการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างเหมาะสม รวมท้ังสามารถ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 



 

๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่ง

ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้  ใช้เวลาในการพัฒนา ๖๒ ช่ัวโมง ดังน้ี 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ (๑๒ ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ (๒๑ ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๒๙ ช่ัวโมง) 

 
สมรรถนะท่ีใช้พัฒนา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ได้นําสมรรถนะหลักและประจําสายงานผู้บริหารมาเป็นแนวทางในการกําหนดหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ ท่ี ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ ประกอบด้วย รัก ศรัทธา 
ภาคภูมิใจในศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา มุ่งม่ันในการ บริหารจัดการหลักสูตรและ
การเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม ประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเป็น
ผู้อํานวยการสถานศึกษา และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ ประกอบด้วย ความเป็นผู้นําทาง วิชาการและสามารถ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการ มีความรู้ความ เข้าใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษา
ของชาติและหลักการจัดการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
สามารถจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสร้างและพัฒนา
นวัตกรรมทางการศึกษา ให้ความสําคัญและส่งเสริม ให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหาร
จัดการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร และเรื่องอ่ืน ๆ      
ท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจบน พ้ืนฐานของข้อมูลและ
หลักการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า สามารถบริหาร จัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาแสดงความสามารถในทาง
วิชาการ สามารถบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายการพัฒนา สถานศึกษา สามารถนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน



 

๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

และรายงานผล สามารถวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อํานวยการสถานศึกษา และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาตลอดหลักสูตร จะเน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแสดงบทบาทด้วยตนเองท้ังในรูปแบบงานกลุ่มและ
งานเด่ียว ซ่ึงเน้นสมรรถนะหลักคือ สมรรถนะการบริการท่ีดี สมรรถนะการทํางานเป็นทีม สมรรถนะประจําสาย
งานเน้นสมรรถนะการส่ือสารและการจูงใจและสมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
 
ระยะเวลาการพัฒนา 

ใช้เวลาในการพัฒนา รวมเวลา ๖๒ ช่ัวโมง 
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา 

ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเป็นผู้ท่ีผ่านการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 



 ๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

  หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทาง    

               วิชาการ (๒๑ ช่ัวโมง) 

๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการ  

       เปล่ียนแปลงทางวิชาการ 

       สู่ความสําเร็จ  

๒.๒ ผู้นําในการบริหารจัดการ 

      หลักสูตร    

๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลง 

      กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ี 

      เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการ 

      วัดและประเมินผลตาม 

      หลักสูตร      

๒.๔ ผู้นําแห่งความศรัทธา        

๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ  

๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน  
      พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี   
      สารสนเทศและงานวิจัยมาใช้ 
      พัฒนาคุณภาพการศึกษา   
๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย  

      DLTV/DLIT 

๒.๘ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ 

      ส่ือสาร (Echo English) 

แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาค้นคว้า 

ด้วยตนเอง 

(TEPE 

Online) และ 

ประเมินผล 

การศึกษา 

ด้วยตนเอง 

       

การพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา ( ๖๒ ชั่วโมง) 

 

หน่วยท่ี ๑ คุณลักษณะ 

             ผู้อํานวยการที่พึง 

             ประสงค์  

             (๑๒ ชั่วโมง) 

๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และ 

      ปรับกระบวนทัศน์ในการ 

      เป็นผู้อํานวยการ 

      สถานศึกษา   

๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

      สุนทรียภาพ    

 ๑.๓ บทบาทผู้บริหารกับ 
       พิธีการ 
๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด 

หน่วยท่ี ๓ การบริหารและ 

             การจัดการใน 

             สถานศึกษา 

             (๒๙ ชั่วโมง) 

๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายใน  

      สถานศึกษา    

๓.๒ การบริหารจัดการ 

      สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  

๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย  

๓.๔ การประกันคุณภาพภายใน 
      สถานศึกษา   
๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

      (PLC)    

๓.๖ การบริหารจัดการ 

      สถานศึกษายุค ๔.๐        

๓.๗ ศาสตร์พระราชาสู่การ 

      พัฒนาท่ีย่ังยืน  

 ๓.๘ การบริหารจัดการ 

       สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 



 ๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

***************************************************************** 
 
กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา                          ระยะเวลา  ๖๒ ช่ัวโมง  
         
หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (๑๒) ชั่วโมง 
 รายวิชาท่ี  ๑.๑  การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็น    เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
   ผู้อํานวยการสถานศึกษา   
 รายวิชาท่ี  ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ      เวลา  ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
  รายวิชาท่ี  ๑.๓  บทบาทผู้บริหารกับพิธีการ      เวลา  ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
  รายวิชาท่ี  ๑.๔  การพัฒนาทักษะการพูด        เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
 
หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ  (๒๑ ช่ัวโมง) 
 รายวิชาท่ี  ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ    เวลา  ๕ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตร       เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๓  ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร            เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
  รายวิชาท่ี  ๒.๔  ผู้นําแห่งความศรัทธา         เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๕  ทักษะการตัดสินใจ         เวลา  ๒ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๖  ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา               เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT       เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๘ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (Echo English)                         เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 



 ๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๒๙ ชั่วโมง) 
 รายวิชาท่ี  ๓.๑  การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา               เวลา  ๒   ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์     เวลา  ๓   ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๓  การบริหารงาน ๔ ฝ่าย       เวลา ๑๒  ช่ัวโมง 
             ๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 
             ๓.๓.๒ การบริหารงานงบประมาณ 
              ๓.๓.๓ การบริหารงานบุคคล 
             ๓.๓.๔ การบริหารท่ัวไป 
 รายวิชาท่ี  ๓.๔  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๕  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)        เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๖  การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐    เวลา  ๑  ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
 รายวิชาท่ี  ๓.๗  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน               เวลา  ๑  ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
  รายวิชาท่ี  ๓.๘  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ               เวลา ๓  ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

รายละเอียดหลักสูตร 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

ประเมินก่อนพัฒนา 
ข้อสอบ 

จํานวน ๓๐ ข้อ 
๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (๑๒) ชั่วโมง 

    ๑.๑  การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

๒ 

           การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

๔ 

    ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ ๑ ชม. ๓๐ นาที 

    ๑.๓  บทบาทผู้บริหารกับพิธีการ ๑ ชม. ๓๐ นาที 
    ๑.๔  การพัฒนาทักษะการพูด ๓ 

๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ  (๒๑ ช่ัวโมง) 
    ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  ๕ 

    ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน 

๓ 

    ๒.๓  ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

๓ 

     ๒.๔  ภาวะผู้นําแห่งความศรัทธา ๑ 
     ๒.๕  ทักษะการตัดสินใจ ๒ 
     ๒.๖  ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓ 

     ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT ๓ 
     ๒.๘ การส่ือสารภาษาอังกฤษ ด้วย Echo English ๑ 

๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๒๙ ชั่วโมง) 
    ๓.๑  การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา ๒ 
    ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ ๓ 



 ๘ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการ
เรียนรู้ที ่

รายละเอียดหลักสูตร 
เวลา 

(ชั่วโมง) 

๓ 

การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๒๙ ชั่วโมง) 
    ๓.๓  การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
            ๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 
            ๓.๓.๒ การบริหารงานบุคคล 
            ๓.๓.๓ การบริหารงบประมาณ 
            ๓.๓.๔ การบริหารท่ัวไป 

๑๒ 

    ๓.๔  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ๓ 

    ๓.๕  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๓ 
    ๓.๖  การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ ๑ ชม. ๓๐ นาที 
    ๓.๗  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ๑ ชม. ๓๐ นาที 

     ๓.๘  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ๓ 

ประเมินหลังพัฒนา 
ข้อสอบ 

จํานวน ๓๐ ข้อ 
 
แนวทางการพัฒนา  

๑. การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ก่อนการพัฒนา  
๒. การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. การแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  
 

กระบวนการพัฒนา  
๑. ระหว่างการพัฒนา  

ผู้เข้ารับการพัฒนารับฟังการบรรยาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ท้ังระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับ
วิทยากร วิทยากรพี่เล้ียง ผู้บริหารโครงการ และระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน ใช้กระบวนการกลุ่มในการ 
ดําเนินกิจกรรม ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน นําเสนอผลงานตามใบงานท่ีกําหนด  

๒. หลังการพัฒนา  
ผู้ผ่านการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสามารถนําผล

การเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  
 



 ๙ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้  
๑. คู่มือหลักสูตรและเอกสารประกอบการพัฒนา  
๒. คู่มือกิจกรรม 
๓. ส่ือเทคโนโลยี  
๔. เว็บไซต์ ท่ีเก่ียวข้อง  
๕. แบบฝึกหัด ใบงาน ใบความรู้ 
๖. ตัวบุคคลหรือหน่วยงานท่ีประสบความสําเร็จในองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน  
 

วิทยากร  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพ่ีเล้ียง ท่ีมีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม มีความรอบรู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับ ในทางวิชาการ 
ทางการบริหารการศึกษา มีความรับผิดชอบการพัฒนาและสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีใน การพัฒนา สามารถจัด
กิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสําคัญ 
 
การประเมินผลการพัฒนา  

การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนาโดยจัดให้มีการประเมินผล ก่อนเข้ารับการ
พัฒนา ระหว่างการพัฒนา และเม่ือส้ินสุดการพัฒนา และใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง เน้นคุณภาพของผลงาน 
โดยกําหนดเกณฑ์ การประเมินผลและแบ่งการประเมิน ดังน้ี  
 

๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารและค้นคว้า จัดทําเอกสารสรุปรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
ส่งพร้อมวันรายงานตัว  

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบก่อนการพัฒนา ฯ จํานวน ๓๐ ข้อ (ผ่านร้อยละ ๖๐) 
๓. การประเมินระหว่างการพัฒนา (๑๐๐ คะแนน)  

๓.๑ งานเด่ียว จํานวน ๓ หน่วย (๒๐ คะแนน)  
๓.๒ งานกลุ่ม จํานวน ๓ หน่วย (๒๐ คะแนน)  
๓.๓ ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม จํานวน ๓ หน่วย (๑๕ คะแนน)  
๓.๔ สรุปองค์ ความรู้ จํานวน ๓ หน่วย (๑๕ คะแนน)  
๓.๕ ทดสอบการประเมินระหว่างเรียน (๑๐ คะแนน) 
๓.๖ ทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจหลังการพัฒนา ด้วยแบบทดสอบ จํานวน ๓๐ ข้อ  
      (๑๐ คะแนน)  

  ๓.๗ สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (๑๐ คะแนน) 



 ๑๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔. เกณฑ์การประเมินผลเม่ือส้ินสุดการพัฒนา  
ผู้ผ่านการพัฒนาต้องมีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ ท่ีกําหนดดังน้ี  
๔.๑ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องผ่านการประเมินระหว่างการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
๔.๒ ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของ

ระยะเวลาการพัฒนาท้ังหมด 
 
 
 
 
 
 



 

๑๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา    ระยะเวลา  ๖๒  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์    ระยะเวลา  ๑๒  ชั่วโมง  
คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้   

การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้อํานวยการสถานศึกษา ทักษะการพูด อุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ การสร้าง
อุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา วินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้ ท่ีเน้นการ ปฏิบัติและการประเมินผล 
ท่ีหลากหลาย เพื่อให้ผู้อํานวยการสถานศึกษามีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์  
  
วัตถุประสงค์   

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา   
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา   
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับตําแหน่ง   
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล 

ในการบริหารของสถานศึกษา  
  
ความคิดรวบยอด   

ผู้อํานวยการสถานศึกษายุคใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพดี  มีคุณลักษณะ   
ท่ีพึงประสงค์ มีความมุ่งมั่น ด้วยอุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ    
เป็นแบบอย่างท่ีดี ให้แก่เพ่ือนร่วมงานและหน่วยงานทางการศึกษา  ส่งผลสัมฤทธ์ิต่อผู้เรียน สู่การพัฒนาการศึกษา 
ของชาติ  

 
หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการที่พึงประสงค์ (๑๒) ชั่วโมง 
   รายวิชาท่ี  ๑.๑  การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์  เวลา  ๖  ช่ัวโมง 
                                  ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
   รายวิชาท่ี  ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ     เวลา  ๑  ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

   รายวิชาท่ี  ๑.๓  บทบาทผู้บริหารกับพิธีการ             เวลา  ๑  ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
   รายวิชาท่ี  ๑.๔  การพัฒนาทักษะการพูด              เวลา  ๓  ช่ัวโมง 



 ๑๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา  เวลา ๖ ช่ัวโมง  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีอุดมการณ์ กระบวนทัศน์ ของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา นําอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
เน้ือหา 

๑. หลักและวิธีการในการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิในวิชาชีพ 
๒. การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้นําและผู้ตามท่ีดี 
๓. การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
๔. การส่ือสาร โน้มน้าวและจูงใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การประสานงาน การสร้าง

เครือข่าย และการมีมนุษยสัมพันธ์ท่ีดี 
๕. การวางแผนการทํางานอย่างสร้างสรรค์ 
๖. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม  

ในสถานศึกษา 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นในเรื่อง จิตสาธารณะ การทํางานเป็นทีม กระบวนการคิด การส่ือสาร    
การวางแผน การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษากรณีศึกษาจากส่ือต่าง ๆ แล้วแบ่งกลุ่มเพ่ือวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็น
อุดมการณ์ ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม 

๓. ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษาจากกรณีศึกษา จากเหตุการณ์ สถานการณ์ นโยบาย เพื่อนํามาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์เป็นผังมโนทัศน์อุดมการณ์และกระบวนทัศน์ ของผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล และรายกลุ่มเพ่ือให้ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติต่อราชการในบทบาทหน้าท่ีผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. วีดิทัศน์ 
๓. ใบงาน 
๔. ส่ืออุปกรณ์ 



 ๑๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๕. Flip Chat พร้อมขาต้ังและกระดาษ 
๖. ปากกาเมจิกหลากสี 
๗. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
๘. วีดิทัศน์ เพลงจําข้ึนใจ 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. ใบงานท่ี ๑ (งานเด่ียว และสรุปเป็นผลงานกลุ่มละๆ ๑ ช้ิน)  (บง ๑.๑/๑) 
๒. ใบงานท่ี ๒ (งานเด่ียว และสรุปเป็นผลงานกลุ่มละๆ ๑ ช้ิน)  (บง ๑.๑/๒) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการสร้างอุดมการณ์ กระบวนทัศน์ ของการ
เป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 



 

๑๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ           เวลา  ๑  ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองและหาวิธีการแนวทางการปรับปรุงฝึกฝนตนเองได้     

  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติตนให้เป็นผู้ท่ีมี บุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา   
 
เน้ือหา 
  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 การส่ือสาร เป็นต้น 
        ๒.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม การพูด มารยาทในการรับประทานอาหาร การทักทาย 
ความไม่เห็นแก่ตัว ความซ่ือสัตย์ ความบริสุทธ์ิใจ การรู้จักใจเขาใจเรา ความเป็นคนตรงต่อเวลา 
       ๒.๓  การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ การกล้า
แสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ การแสดงออกความรัก ความไม่พอใจ ในระดับพอดี  

๒.๔  การพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญา การพัฒนาตนเองให้มีภูมิรู้ ความรู้สึกนึกคิดเจตคติ 
และความสนใจ   
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ชมวิดิทัศน์ การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 
๒. วิทยากรประจําวิชา บรรยายให้ความรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ การวิเคราะห์บุคลิกภาพ

ของตนเอง 
๓. เขียนใบงาน การวิเคราะห์ตัวเอง (Self Analysis) การปรับปรุงและฝึกฝนตนเอง (Self Improvement 

and Training) 
๔. วิทยากรประจําวิชา จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ/สาธิต และสรุปบทเรียน 

 



 

๑๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วีดิทัศน์ 
๒. เอกสารประกอบกิจกรรม 
๓. วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ฝึกปฏิบัติจริง 
๔. เว็บไซต์  

 http://tn-sumittano5.blogspot.com/ 
https://veenakhacheechit.files.wordpress.com/2011/10/e0b8abe0b899e0b988e0b8a7
e0b8a2-7.pdf 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๑.๒/๑) 

 
การวัดและประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพผู้เข้ารับการพัฒนา 
๒. ตรวจผลงานจากการฝึกปฏิบัติ 

 
วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาบุคลิกภาพ มีประสบการณ์ เทคนิค 
วิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมพัฒนาโดยเน้นการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 



  

๑๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่  ๑.๓  บทบาทของผู้บริหารกับพิธีการ       เวลา  ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ความเข้าใจในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นผู้นํา และประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 

 
เน้ือหา 

๑. การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
๑.๑ การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางศาสนา 
๑.๒ การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร 
๑.๓ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือของพระราชทาน 
๑.๔ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในการรับเสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ 
๑.๕ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายสักการะเน่ืองในวันสําคัญเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๑.๖ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในการประชุมหรือสัมมนา 

 ๒.  ข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการพิธีกรรมต่าง ๆ 
         ๒.๑ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
         ๒.๒ การวางพานพุ่ม  
      ๒.๒.๑ พานพุ่มดอกไม้ 
      ๒.๒.๒ พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง 
          ๒.๓ การวางธูปเทียนแพและเครื่องทองน้อย 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม   

๑. วิทยากรบรรยายประกอบการสาธิต การจัดโต๊ะหมู่บูชาประเภทต่าง ๆ และข้ันตอนและวิธีการ จัดพิธี
การพิธีกรรมต่าง ๆ 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาความรู้ด้วยตนเอง จากใบความรู้ท่ีกําหนด 
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 



  

๑๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป แจกันดอกไม้ ธูปเทียน 
๒. พานพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 
๓. ธูปเทียนแพ 
๔. เครื่องทองน้อย 
๕.เว็บไซต์ 
     https://www.m-culture.go.th/roiet/images/2551/table11.pdf 
     http://artculture.nsru.ac.th/artculture/files/.pdf 
    http://udn.onab.go.th/attachments/377.pdf 

 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

สรุปองค์ความรู้ 
 
การวัดผลประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา 
๒. สังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ 

 
วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ วิธีการจัดพิธีการพิธีกรรมต่าง ๆ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้  สาธิต ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ดี เข้าใจง่าย นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี 
 
 
 
 
 



 

๑๘ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด       เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 

เน้ือหา 
เทคนิควิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ชมวิดิทัศน์เทคนิควิธีการพูดแนะนําตนเอง และการพูดในท่ีชุมชน 
๒. วิทยากรจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเพ่ือฝึกปฏิบัติการพูดในลักษณะการพูด  

แบบฉับพลัน และการพูดตามหัวข้อท่ีกําหนด 
๓. วิทยากรวิพากษ์ให้คําแนะนํา 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน ท่ี ๑ (บง.๑.๔/๑) 
๓. ใบงาน ท่ี ๒ (บง.๑.๔/๒) 
๔. ใบงาน ท่ี ๓ (บง.๑.๔/๓) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การประเมินทักษะการพูด 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
 
 



 

๑๙ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาทักษะการพูด มีประสบการณ์ 

เทคนิค วิธีการถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้น 
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถฝึกปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ คือ พูดให้ได้ใจคน พูดให้ได้งาน พูดให้ผ่านปัญหา 
นําพาสู่ความสําเร็จอย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 



 

๒๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา    ระยะเวลา ๖๒ ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๒  ภาวะผู้นําทางวิชาการ     ระยะเวลา ๒๑ ช่ัวโมง 
 
คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

ภาวะผู้นําทางวิชาการมุ่งพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ นโยบาย ภารกิจ จุดเน้น การบริหาร 
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการนิเทศภายในส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ฝึกปฏิบัติ ประเมิน วิเคราะห์และวางแผน
เก่ียวกับ การบริหารการเปล่ียนแปลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  มียุทธศาสตร์การบริหารสู่ความสําเร็จ เป็นผู้นําทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา มีภาวะผู้นําทางวิชาการ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาวะผู้นําทางวิชาการและสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทําหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
และตามความต้องการของสถานศึกษา มีการนําหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลการใช้หลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเป็นผู้นําการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและวัดผล 
ประเมินผลตามหลักสูตรการสอนได้ 

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดําเนินการนิเทศภายในได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา 

๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทํานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยในช้ันเรียนและนําผล 
การวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
 
ความคิดรวบยอด 

ภาวะผู้นําทางวิชาการเป็นทักษะสําคัญสําหรับผู้อํานวยการสถานศึกษาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและ   
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ 
 



 
๒๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ  (๒๑ ช่ัวโมง) 
รายวิชาท่ี  ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  เวลา  ๕ ช่ัวโมง 
รายวิชาท่ี  ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตร เวลา  ๓ ช่ัวโมง 

 รายวิชาท่ี  ๒.๓  ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน             เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
                               เป็นสําคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร       
 รายวิชาท่ี  ๒.๔  ผู้นําแห่งความศรัทธา  เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๕  ทักษะการตัดสินใจ  เวลา  ๒ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๖  ผู้นําในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ         เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
                               และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา        
 รายวิชาท่ี  ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT  เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๒.๘ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร Echo English  เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 
 
 
 



 

๒๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่  ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  เวลา ๕ ชั่วโมง 

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการวิเคราะห์สภาพ 

ปัจจุบัน ปัญหา นโยบายและตามความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ 

 

เน้ือหา 

๑. การกําหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา นโยบายและ 

ตามความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  

๒. การบริหารการเปล่ียนแปลง 

๒.๑ กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง 

๒.๒ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วน และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 

๒.๓ การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา 

๒. กําหนดใบงานกรณีศึกษา (ช่ือโรงเรียน พื้นท่ี จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนนักเรียน  

พ้ืนท่ีเขตบริการ ปัญหา/อุปสรรคทางวิชาการ) 

๓. จัดทําวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ 

๔. สรุปและนําเสนอผลการปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

๒. แบบสรุปการจัดทําวิสัยทัศน์การบริหารวิชาการสู่ความสําเร็จ 

 

 

 



 

๒๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. ใบงานท่ี ๑ (บง.๒.๑/๑) 
๒. ใบงานท่ี ๒ (บง.๒.๑/๒) 

 

การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 

๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 

วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 

ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถ

สร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติโดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนามี

วิสัยทัศน์และสามารถเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ  และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ

รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่  ๒.๑  ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ต่อ)      เวลา  ๑  ช่ัวโมง 

ช่วงท่ี ๒ วันท่ี ๒ ของการอบรม  ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงไปใช้ในบริหารจัดการ 

 

เน้ือหา 

๑. ความหมายของคําว่า ผู้นําการเปล่ียนแปลง 

๒. แนวทางการบริหารจัดการภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o  

 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่ม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยกตัวอย่างบุคคลท่ีเป็นผู้นําด้านการบริหารการ

เปล่ียนแปลง ท่ีเป็นยอมรับโดยท่ัวไป ๓-๕ คน 

๒. วิทยากรประจํากลุ่ม ให้ทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นตามใบงานท่ี ๑ จากน้ันคัดเลือก

ตัวแทนเพื่อนําเสนอ 

๓. สรุปบทเรียน 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ประวัติและผลงาน บุคคลท่ีเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 

๒. ใบงาน 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานท่ี ๑ (บง ๒.๑/๓) 

 

การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 

๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 



 

๒๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความสามารถในการพูด/บรรยายท่ีสามารถปลุกเร้า กระตุ้นความคิดจนนําไปสู่การ

เป็นผู้สํานึกดี และสามารถให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวงเสวนา กํากับ ควบคุมให้อยู่

ในประเด็นการแสดงความคิดเห็น เพ่ือเห็นภาพของการเป็นภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง อีกท้ังสามารถสร้างแรง

บันดาลใจให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่  ๒.๑  ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ต่อ)      เวลา  ๑  ช่ัวโมง 

ช่วงท่ี ๓ วันท่ี ๓ ของการอบรม  ช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย) 

 

วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงไปใช้ในบริหารจัดการ 

 

เน้ือหา 

๑. การสร้างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

๒. แนวทางการบริหารจัดการภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o  

 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่ม  นําเสนอแนวทางการสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง 

๒. วิทยากรประจํากลุ่ม ให้ทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นตามใบงานท่ี ๒ จากน้ันคัดเลือก

ตัวแทนเพื่อนําเสนอ 

๓. สรุปบทเรียน 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ประวัติและผลงาน บุคคลท่ีเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 

๒. ใบงาน 

 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานท่ี ๑ (งานกลุ่ม) (บง ๒.๑/๔) 

 

การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 

๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 



 

๒๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความสามารถในการพูด/บรรยายท่ีสามารถปลุกเร้า กระตุ้นความคิดจนนําไปสู่สํานึก

ท่ีดี และสามารถให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวงเสวนา กํากับ ควบคุมให้อยู่ในประเด็น

การแสดงความคิดเห็น เพ่ือเห็นภาพของการเป็นภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง อีกท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้

เข้ารับการพัฒนามีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

 

 

 

 

 

 



 

๒๘ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๒ ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนการจัดการ 
เรียนรู้สําหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถออกแบบเทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามบริบท 

ของโรงเรียนได้  
  
เน้ือหา 
  ๑. การบริหารจัดการหลักสูตร (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และแผนการ
จัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ) 
   ๑.๑ การจัดทําหลักสูตร 
   ๑.๒ การนําหลักสูตรไปใช้ 
   ๑.๓ การประเมินผลหลักสูตร 
   ๑.๔ การพัฒนาหลักสูตร 
  ๒.  การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําหลักสูตร  นําหลักสูตรไปใช้ พัฒนา 
หลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร ในระดับการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ 
สําหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการเป็นพิเศษ 

๒. ชมวิดิทัศน์ โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนใบงานบทบาทในการเป็นผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตร 
๔. ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕. วิทยากรร่วมสรุปประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรท่ีเก่ียวข้อง 

 
 
 



 

๒๙ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วีดิทัศน์ 
๒. เว็บไซต์  

 http://gg.gg/d1ke8 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. ใบงานท่ี ๑ (บง.๒.๒/๑) 
๒. ใบงานท่ี ๒ (บง.๒.๒/๒) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้พัฒนาสามารถ 
วิเคราะห์หลักสูตร จัดทําหลักสูตร นําหลักสูตรไปใช้ พัฒนาหลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร และสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๓๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ          เวลา ๓ ชั่วโมง 
                   และการวัดและประเมินผลหลักสูตร                                    
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง และสามารถบริหาร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง และสามารถบริหาร  
การวัดและประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เน้ือหา 
 ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๑.๑ องค์ประกอบท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๑.๒ แนวทางและบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๒. การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๓. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 
๔. การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตร 

 ๔.๑  การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
 ๔.๒  วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๔.๓  การนําแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัด 
และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  

๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 

 
 
 



 

๓๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ส่ือเทคโนโลยี 
 ๒. ใบความรู้ 
 ๓. ใบงาน 
 ๔. เว็บไซต์ 

๑. การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 https://technology.kku.ac.th/wp-content/ITFilesD/IT001D.pdf 
     http://gg.gg/cytf8 
 http://apr.nsru.ac.th/Act_learn/myfile/27022015155130_article.docx 

๒. การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
 http://ai.swu.ac.th/Portals/68/Documents/Academic/KM/Active%20Learning.pdf 
 https://grade.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/reg_rmutr_22-05-61_01.pdf 
 http://litu.tu.ac.th/2016/wp-content/uploads/2016/09/Active-Learning.pdf 
 ๓. การวัดและประเมินผล 
 https://sites.google.com/site/wathnthrrmlaeaphumipayyathiy/kar-wad-laea-pramein 
 http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=17548&Key=news_research 
 ๔. วิดีทัศน์ 
 https://www.youtube.com/watch?v=w1pOoPwkQ9c 
  
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานท่ี ๑ การบริหารการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญในสถานศึกษา (บง.๒.๓/๑) 
๒. ใบงานท่ี ๒ แนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Active Learning (บง.๒.๓/๒) 
 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจช้ินงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 



 

๓๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการถ่ายทอด 
ท่ีดีเข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศ
ท่ีดีในการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นําในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และสามารถเป็นผู้นําในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย และสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชา อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 



 

๓๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่  ๒.๔  ผู้นําแห่งความศรัทธา       เวลา  ๑  ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาเป็นท่ีเช่ือม่ันศรัทธาขององค์กรสังคมและชุมชน 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีพฤติกรรม และบุคลิกภาพท่ีน่าเคารพศรัทธา 

 
เน้ือหา 

๑. ความหมายของคําว่า “ผู้นํา” และศรัทธา 
๒. ปัจจัยหรือองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความศรัทธา 
๓. ประโยชน์ท่ีเกิดจากการเป็น “ผู้นําแห่งความศรัทธา” 
๔. การรักษาความศรัทธาท่ีได้จากองค์กร สังคม และชุมชนไว้ให้ย่ังยืน 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยกบุคคลตัวอย่างของสังคมไทยท่ีได้รับความเช่ือม่ัน ศรัทธา เป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ๓-๕ คน 

๒. นําเสนอภาพและผลงานของบุคคลท่ีนํามายกตัวอย่าง 
๓. แจกใบงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนถึงบุคคลท่ีเป็นท่ีเช่ือมั่น ศรัทธาเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษา

ไทยโดยเน้นผลงานท่ีบุคคลผู้น้ันสร้างไว้ จํานวน ๑ คน ท่ีผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักและช่ืนชม 
๔. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๑๐-๑๕ คน เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคคลแห่งศรัทธาในวงการศึกษาท่ีแต่ละคนจัดทํา

ตามใบงาน จากน้ันคัดเลือกกลุ่มละ ๑ คน เพ่ือนําเสนอในกลุ่มใหญ่ (๒-๓ นาที) 
๕. วิทยากรเชิญชวนผู้รับการพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น 

๕.๑ ความหมายของ “ผู้นํา” และ “ศรัทธา” 
๕.๒ ปัจจัย หรือองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความศรัทธา 
๕.๓ ประโยชน์ท่ีพึงจะได้รับจากการเป็นผู้นําแห่งศรัทธา 
๕.๔ วิธีการท่ีจะรักษาความศรัทธา ให้ม่ันคง ย่ังยืน 

๖. สรุปบทเรียน 
 
 
 

 



 

๓๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. ประวัติและผลงาน บุคคลแห่งพลังศรัทธา 
๒. ใบงาน  
๓. คลิป/VTR ประวัติ ผลงานบุคคลท่ีมีคุณค่าต่อวงการศึกษาไทย 
๔. เว็บไซต์   

http://51010912503g5.blogspot.com/2012/04/blog-post_8935.html 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานบุคคลท่ีสร้างคุณค่าต่อวงการศึกษา (บง.๒.๔/๑) 
 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความสามารถในการพูด/บรรยายท่ีสามารถปลุกเร้า กระตุ้นความคิดจนนําไปสู่สํานึก
ท่ีดี และสามารถให้ผู้รับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวงเสวนา กํากับ ควบคุมให้อยู่ในประเด็น 
การแสดงความคิดเห็น เพ่ือเห็นภาพของการเป็นผู้นําแห่งศรัทธา อีกท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนามีจิตมุ่งมั่น ต้ังใจจริง และแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นบุคคลท่ีน่าเคารพ/ศรัทธา นํามาซึ่ง
การเป็นผู้นําแห่งศรัทธา 
 
 



 

๓๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ               เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบอกความหมายและความสําคัญของการตัดสินใจได้ 
๒. อธิบายบทบาทของการตัดสินใจต่อการจัดการองค์กรได้ 
๓. สามารถอธิบายกระบวนการตัดสินใจได้ 
๔. สามารถประยุกต์ การตัดสินใจในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์เร่งด่วนได้ 

 
เน้ือหา 

๑. ความหมายของการตัดสินใจ 
๒. ประเภทของการตัดสินใจ 
๓. กระบวนการตัดสินใจ 
๔. รูปแบบการตัดสินใจ 
๕. การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ รายละเอียดของเน้ือหา 
๒. แบ่งกลุ่ม ศึกษา “กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ” ร่วมกันอภิปรายและเขียนสรุปในใบงาน 
๓. นําเสนอท่ีประชุม กลุ่มย่อย 
๔. วิทยากรพี่เล้ียงให้ความรู้เพ่ิมเติม 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. ใบงาน “กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจสถานการณ์ปกติและสถานการณ์เร่งด่วน” 
๒. เว็บไซต์  

https://goo.gl/77e5km 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงานท่ี ๑ / (บง.๒.๕/๑) 
๓. ใบงานท่ี ๒ / (บง.๒.๕/๒) 



 

๓๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
๑. ประเมินช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดท่ีดี และประสบความสําเร็จในการบริหาร เป็นท่ียอมรับ สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและ 
จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ปกติ  และสถานการณ์เร่งด่วนได้ 
 

 
        

 

 
 



 

๓๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
        และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอน ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนมีการวิจัยในช้ันเรียน วิจัยรายบุคคล

และรายกลุ่มเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
 

เน้ือหา 
๑. หลักการและระบบการนิเทศภายใน 
๒. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

               ๓.๑ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย 
     ๓.๒ การวิจัยในช้ันเรียน วิจัยรายบุคคลและรายกลุ่ม 

 
 แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ผู้เข้ารับการพัฒนารับชมวิดิทัศน์ เรื่อง “ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา” (ใช้เวลา ๑ ช่ัวโมง) 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ วิพากษ์ สรุปการเรียนรู้จากใบงาน (ใช้เวลา ๑ ช่ัวโมง) 
๓. วิทยากรพี่เล้ียงคัดเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอ วิพากษ์และเสนอแนะแนวทางเพ่ิมเติม (ใช้เวลา ๑ ช่ัวโมง) 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วิดิทัศน์ เรื่อง “ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้

พัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

๒. ใบงาน 
๓. เว็บไซต์ 



 

๓๘ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

           https://www.gotoknow.org/posts/200728 
http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=39511 
http://www.thaischool.in.th/site/download-file.php?doc_id=16629 
http://e-book.ram.edu/e-book/m/MR393/chapter8.pdf  
http://gotoknow.org/blog/yuenyong 
http://www.edu.ru.ac.th/cur/images/download/research_guideline.doc 

  
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงานท่ี ๑ (บง.๒.๖/๑) 
๓. ใบงานท่ี ๒ (บง.๒.๖/๒) 
๔. ใบงานท่ี ๓ (บง.๒.๖/๓) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้  
ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทาง
วิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 



 
๓๙ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT    เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจแนวทางการ DLTV / DLIT ในการจัดการศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถขับเคล่ือนการจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT ตามนโยบาย

ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 
 

เน้ือหา 
๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับการ

ลดความเหล่ือลํ้าด้วยส่ือทางไกล DLTV และ DLIT 
๒. มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือทางไกล DLTV และ DLIT 
๓. แนวทางการบริหารจัดการส่ือทางไกล DLTV และ DLIT ในสถานศึกษา 
๔. บทบาทผู้เก่ียวข้องส่ือทางไกล DLTV และ DLIT ในสถานศึกษา 
๕. ปัจจัยแห่งความสําเร็จส่ือทางไกล DLTV และ DLIT ในสถานศึกษา 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT 
๒. แบ่งกลุ่มเพื่อสรุปองค์ความรู้ตามหัวข้อท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. นําเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT” โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ 
๒. ใบงาน 
๓. คู่มือ 
๔. เว็บไซต์ http://gg.gg/cyo14 

              http://gg.gg/cyo19 
              http://gg.gg/cyo40 
              http://gg.gg/cyo46 
 
 



 
๔๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน แนวทางการขับเคล่ือนการส่ือทางไกล DLTV และ DLIT  ในสถานศึกษา (บง.๒.๗/๑) 
 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT มี

บุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และ
ประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการ
พัฒนาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 



 

๔๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๘ การส่ือสารภาษาอังกฤษด้วย Echo English    เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้ 
๒. เพื่อให้สามารถใช้ Echo English ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ 
 

เน้ือหา  
๑. หลักการ แนวคิด และขอบข่ายการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสาร 
๒. การใช้งาน Echo English ท่ีใช้ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. การติดต้ัง และใช้งาน Echo English ท่ีใช้ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
๓. การฝึกปฏิบัติ ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 
๔. นําเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วีดีโอ เรื่อง “แนะนําแอปฟรี Echo English” โดย Echo English App. 
๒. ใบความรู้ เรื่อง “คู่มือการใช้งาน Echo English” 
๓. ใบงาน 
๔. Echo English Application 
๕. เว็บไซต์  

http://www.echothailand.org 
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. ติดต้ังและใช้งาน Echo English 
๒. สรุปองค์ความรู้ 
๓. ใบงาน (บง.๒.๘/๑) 
 
 



 

๔๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการใช้งาน Echo English         

มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดท่ีดี สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาโดยเน้นการส่ือสาร
ภาษาอังกฤษ 

 



 

๔๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา    ระยะเวลา  ๖๒  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา   ระยะเวลา  ๒๙  ชั่วโมง 
 
คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้อํานวยการ
สถานศึกษา สามารถวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและหลักการ ท่ีเหมาะสม 
สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลโดยใช้วิธีการศึกษา เอกสารการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถจัดการบริหารสถานศึกษา ได้อย่างมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาบทบาท หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา โดย

ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการ 

นิเทศ กํากับ ติดตามประเมินและรายงานผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความคิดรวบยอด 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 
การวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ บนพ้ืนฐานของข้อมูลสารสนเทศและหลักการท่ีเหมาะสมโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 



 

๔๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยท่ี ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๒๙ ช่ัวโมง) 
 รายวิชาท่ี  ๓.๑  การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา เวลา  ๒  ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๓  การบริหารงาน ๔ ฝ่าย  เวลา ๑๒  ช่ัวโมง 
  ๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 
           ๓.๓.๒ การบริหารงานงบประมาณ 
             ๓.๓.๓ การบริหารงานบุคคล 
          ๓.๓.๔ การบริหารท่ัวไป 
 รายวิชาท่ี  ๓.๔  การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๕  ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)  เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี  ๓.๖  การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐                          เวลา  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐  นาที 
 รายวิชาท่ี  ๓.๗  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน                            เวลา  ๑  ช่ัวโมง  ๓๐  นาที 
          รายวิชาท่ี  ๓.๘  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ             เวลา  ๓  ช่ัวโมง 
 
 
 
 



 

๔๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา    จํานวน ๒ ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนากําหนดแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
 
เน้ือหา 

๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับ 
สถานศึกษา เช่น 

๑.๑ นโยบายพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร 
๑.๒ นโยบายคืนครูให้นักเรียน 
๑.๓ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๑.๔ นโยบายโรงเรียนปลอดขยะ 
๑.๕ นโยบายส่งเสริมการออกกําลังกาย 
๑.๖ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย NEW DLTV/DLIT 

๒. หลักการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   
ในสถานศึกษา 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและการขับเคล่ือนนโยบาย 
๒. ฝึกปฏิบัติทําความเข้าใจในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    

ข้ันพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
๓. ฝึกปฏิบั ติการ วิ เคราะห์ สัง เคราะห์และกําหนดเป็นแนวทางการ ขับเค ล่ือนนโยบายของ 

กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
๔. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
 
 



 

๔๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
๓. ใบงาน 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๓.๑/๑) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนา และจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติทําความเข้าใจนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษและสามารถ
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 



 

๔๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์     เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการบริหารการจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ 
 ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาได้  
 
เน้ือหา 
 การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑. ชมวิดิทัศน์ให้ความรู้การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ๒. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT  
 ๓. ฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และบริบทของพ้ืนท่ี 
 ๔. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 ๕. สรุปองค์ความรู้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. วิดิทัศน์ เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 ๒. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
 ๓. ใบงาน 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. สรุปองค์ความรู้ 
 ๒. ใบงานท่ี ๑ (บง.๓.๒/๑) 
 ๓. ใบงานท่ี ๒ (บง.๓.๒/๒) 
 
 



 

๔๘ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจช้ินงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
วิทยากร 
  มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา สามารถ
สรุปองค์ความรู้เก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้ดี นําการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 
 



 

๔๙ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๓.๓  การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
                   ๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ                                     เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานวิชาการและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 
เน้ือหา 
 ๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานวิชาการ 
 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๓ การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๕ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๗ การนิเทศการศึกษา 
 ๑.๘ การแนะแนวการศึกษา 
 ๑.๙ การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 
 ๑.๑๐ การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
 ๑.๑๑ การประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 ๑.๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษา  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา 
 ๒. แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ  จัดทํา Road Map กรอบแนวคิดการบริหารงาน
วิชาการ 
 ๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 



 

๕๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ส่ือเทคโนโลยี 
 ๒. ใบความรู้ 
 ๓. ใบงาน 
 ๔. เว็บไซต์ 

https://mystou.files.wordpress.com/2012/02/23503-4-k.pdf 
https://www.slideshare.net/HinkongSc/1-63729828 
http://www.absongkhla.com/index.php?option=com_attachments&task=download&id=123 
https://www.tepeonline.org/ 
https://goo.gl/1FG9GS 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๓.๓/๑) 

 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจช้ินงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ  ถ่ายทอด
ท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน
วิชาการเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานวิชาการ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 

 



 

๕๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
                   ๓.๓.๒ การบริหารงบประมาณ                  เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงบประมาณและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ
ไปใช้การบริหารสถานศึกษา 
 
เน้ือหา 
 ๑. การวางแผนและการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
               ๑.๑ การจัดทําและแนวทางของบประมาณ 
               ๑.๒ การจัดสรรงบประมาณ 
 ๑.๓ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
 ๑.๔ การระดมทรัพยากรและระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
 ๒. งานการเงินและบัญชี 
 ๓. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔ ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. กรณีศึกษาท่ีเป็นปัญหาเก่ียวกับการบริหารงบประมาณ 
๓. ผู้รับการพัฒนาฝึกทักษะปฏิบัติการ 
๔. นําเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. ใบความรู้ 
๓. ใบงาน 
๔. เว็บไซต์ 

http://www.plan.rbru.ac.th/download/know.pdf 



 

๕๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

https://drive.google.com/file/d/1zIhfNgzIOIdNSeaXP6gJsOTIbcLNpgQy/view 
http://www.finance.rmuti.ac.th/pr/cgd-2560.PDF 
แบบ ปร.๔ ปร.๕ ปร.๖ 
http://web.itectrang1.com/27624 
http://gg.gg/cyvhg 
http://irrigation.rid.go.th/rid3/om3/datafile/news/4.2794.pdf 
บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน 
http://gg.gg/cyvsi 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๓.๓/๒) 
๓. ใบงาน (บง.๓.๓/๓) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ  ถ่ายทอด
ท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางการบริหารการศึกษา  มีความเช่ียวชาญในการบริหาร
งบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงบประมาณ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 

 



 

๕๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

         ๓.๓.๓ การบริหารงานบุคคล                                     เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้  ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 
เน้ือหา 
 ๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานบุคคล 

๑.๑ การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
 ๑.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
 ๑.๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๑.๔ วินัยและการรักษาวินัย 
 ๑.๕ การออกจากราชการ 
 ๒. ระเบียบ กฎหมาย ท่ีเก่ียวข้องการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. การจัดทําภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การดําเนินการทางวินัยข้าราชการครู  
และการจัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
 ๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ส่ือเทคโนโลยี 
 ๒. ใบความรู้ 
 ๓. ใบงาน 
 ๔. เว็บไซต์ 
 https://sites.google.com/site/nganbriharbukhkhl/ 



 

๕๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

http://gg.gg/cywlv 
http://gg.gg/cywl5 
http://www.bangkok.go.th/upload/user/00000089/KM/6_KM/4_pokkong/1.pdf 
https://dbd.go.th/mainsite/fileadmin/contents/persondbd/download/winai/samwinai.htm 
http://gg.gg/cywml 
http://www.secondary29.go.th/data/thanyada/file/new.pdf 
http://gg.gg/cywn1 

  
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. สรุปองค์ความรู้ 
 ๒. ใบงาน (บง.๓.๓/๔) 
 ๓. ใบงาน (บง.๓.๓/๕) 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจช้ินงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอด
ท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเช่ียวชาญในการบริหาร
งบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานบุคคล  และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 

 



 

 

๕๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
                   ๓.๓.๔ การบริหารงานท่ัวไป                              เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้  ความเข้าใจการบริหารงานท่ัวไปและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ   
ไปใช้การบริหารสถานศึกษา 

 
เน้ือหา 
 ๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานท่ัวไป 
 ๑.๑ การดําเนินงานธุรการ 
 ๑.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 ๑.๓ การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 ๑.๔ การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 ๑.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 ๑.๖ งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 ๑.๗ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป 
 ๑.๘ การจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดล้อม 
 ๑.๙ การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
 ๑.๑๐ การรับนักเรียน 
 ๑.๑๑ การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 ๑.๑๒ การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
 ๑.๑๓ . การประชาสัมพันธ์ 
 ๑.๑๔ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรและหน่วยงานอ่ืน 
 ๑.๑๕ การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
 ๑.๑๖ งานบริการสาธารณะ 
 ๑.๑๗ งานท่ีไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 ๒. แนวทางการบริหารงานท่ัวไป 
 
 



 

 

๕๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการบริหารงานท่ัวไป เช่น การออกคําส่ังทางราชการ  ระเบียบวาระการ
ประชุม  การบันทึกสมุดหมายเหตุ 
 ๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ส่ือเทคโนโลยี 
 ๒. ใบความรู้ 
 ๓. ใบงาน 
 ๔. เว็บไซต์  
  http://www.fth0.com/uppic/14101051/news/14101051_1_20130618-111852.pdf 

https://www.gotoknow.org/posts/625132 
http://president.uru.ac.th/ADministration/up1-10-50/5.pdf 
http://kmcenter.rid.go.th/kclaw/news_ins_doc/57082707.pdf 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. สรุปองค์ความรู้ 
 ๒. ใบงาน (บง.๓.๓/๖) 
 ๓. ใบงาน (บง.๓.๓/๗)  
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจช้ินงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 
 
 
 
 



 

 

๕๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอด
ท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน
ท่ัวไปเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและ จัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานท่ัวไป และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 
 



 

๕๘ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนํานโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ไปสู่การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสะท้อนผลและเสริมสร้างมโนทัศน์เรื่องการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ 
 

เน้ือหา 
๑. การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
๒. รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 
๓. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนารับชมวิดิทัศน์ เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” (ใช้เวลา ๔๐ นาที) 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์ วิพากษ์ สรุปการเรียนรู้จากใบงาน (ใช้เวลา ๑ ช่ัวโมง) 
๓. วิทยากรพี่เล้ียงและผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันสรุปองค์ความรู้ (ใช้เวลา ๑ ช่ัวโมง) 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วิดิทัศน์ เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดย ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๒. Power point เร่ือง “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” 
๓. เว็บไซต์   

http://gg.gg/cziir 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50761&Key=news2 
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/nn3.pdf 

 
 



 

๕๙ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงานท่ี ๑  (บง.๓.๔/๑) 
๓. ใบงานท่ี ๒  (บง.๓.๔/๒) 
 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบ
ความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและ
สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 
 



 

๖๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)     เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้าง/จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นประโยชน์และตระหนักเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
 

เน้ือหา 
๑. ความหมาย หลักการ แนวคิด และขอบข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๒. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. สร้างความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการบริหารงานในสถานศึกษา 
๒. แบ่งกลุ่มเพื่อสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
๓. นําเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วีดิทัศน์ เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” โดย รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา 
๒. ใบงาน “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” 
๓. ใบความรู้ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)”  http://gg.gg/cziis 
๔. กระดาษปรู๊ฟ, ปากกาเมจิก 
๕. Padlet Application 
๖. เว็บไซต์ 

http://gg.gg/cziis 
https://goo.gl/tr8Lv4 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน  (บง.๓.๕/๑) 



 

๖๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบ

ความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและ

สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 



 

 

๖๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี  ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๖  การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐    เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับลักษณะพิเศษของ  Education ๔.๐ และคุณลักษณะของ
เด็กไทยในอนาคต 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติ

ให้เกิดเป็นรูปธรรมได้  
 

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

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐  
๒. ฝึกปฏิบัติกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

 ๓. นําเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ 
 ๔. สรุปองค์ความรู้การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. Projector 

๒. วิดิทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐  
๓. ใบงาน  
 



 

 

๖๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔. เว็บไซต์  
  https://goo.gl/P2V8Yh 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 ๑. สรุปองค์ความรู้ 
 ๒. ใบงาน (บง.๓.๖/๑) 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. ตรวจช้ินงาน 
 ๒. ตรวจการสรุปองค์ความรู้ ใน APP  Padlet 

๓. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 

วิทยากร  
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางการบริหาร สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ ในประเด็น ลักษณะพิเศษของ Education ๔.๐ คุณลักษณะของเด็กไทยใน
อนาคต การศึกษากับการขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐ ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษายุค ๔.๐ 
Internet of Thing (IoT) กับการบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะผู้บริหารยุค Digital ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค 
๔.๐ และความรู้อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่   ๓.๗  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน             เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
วัตถุประสงค์ 

๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ 

 
เน้ือหา 

๑. ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร” 

- ความหมาย 

- ความเป็นมา 

- ลักษณะท่ีทรงดําเนินการ 
๒. ศาสตร์พระราชา โครงการต่าง ๆ เช่น  โครงการฝนหลวง หญ้าแฝก โครงการแก้มลิง  โครงการนํ้าดี

ไล่นํ้าเสีย  บําบัดนํ้าเสียโดยใช้จุลินทรีย์  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ฯลฯ 
๓. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๓ ห่วง ๒ เง่ือน ๔ มิติ 
๔. การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ชมวิดีทัศน์  “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียังยืน”  เวลา   ๔๕  นาที 
๒. วิทยากรบรรยาย “การขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา”   
๓. ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. วิดีทัศน์ 
๒. ใบงาน 
๓. เว็บไซต์ 

   https://goo.gl/kSR1Az 
http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/10046/DL_10347.pdf?t=63673238312632

9489 



 

 

๖๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

http://www.sufficiencyeconomy.org/ 
http://www.pepgtakesa2.com/pgq56/files/เล่มศาสตร์พระราชา

2.pdf?fbclid=IwAR3ggkKNcu4ZzrK8keyKKyRMcZ3wgmIQMvpVSf_I3lDGfljtihKRcQkrrZU 
 

ชิ้นงาน / ภาระงาน 
๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๓.๗/๑) 

 
การวัดผลประเมินผล 

๑. การตรวจผลงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

๑. วิดีทัศน์ วิทยากรจากส่วนกลาง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน”    
๒. วิทยากร ณ ศูนย์การพัฒนา คัดเลือกวิทยากร  ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง  หรือผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิ ธิ 
ยุวสถิรคุณ หรือผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจใน “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน” และมี
ผลงานเป็นท่ีประจักษ์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๖๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ       เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์  
 ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้เสริมสร้าง ความเข้าใจ เก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ 
 ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถเขียนโครงการท่ีตอบสนองสถานภาพของโรงเรียน จากการ SWOT 
ANALYSIS ได้ 
 ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถกําหนดโครงการ/กิจกรรม ท่ีตอบสนองผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกและตอบสนองการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 
เน้ือหา 
 ๑. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และภาพความสําเร็จ 
 ๒. การเขียนโครงการท่ีตอบสนองสถานภาพของโรงเรียน จากการ SWOT ANALYSIS 
 ๓. การวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก และตอบสนองการบริหาร
จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑. มอบหมายให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเน้ือหาท่ีเก่ียวข้องด้วยตนเองล่วงหน้า 
 ๒. นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และภาพความสําเร็จ 
 ๓. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการท่ีตอบสนองสถานภาพของโรงเรียนจากการ SWOT ANALYSIS 
 ๔. ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่
ความเป็นเลิศ 
 ๕. ร่วมสรุปประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. ส่ือวิดีทัศน์ 
 ๒. ใบความรู้ 
 ๓. ใบงาน 
 ๔. เอกสารประกอบรายวิชา (บทสรุปผู้บริหารฯ) 



 

๖๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 ๕. เว็บไซต์ 
  https://goo.gl/SwZaJf 

https://goo.gl/crtMG3 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50761&Key=news2 
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/nn3.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1l2W_LQX9-

p8L88NagEV2JkEyplG_lOue/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1ywOXxIFAzvI1A7wo0-

J6DZ5iAZjTwgRs/view?usp=sharing 
 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 
 ๑. สรุปองค์ความรู้ 
 ๒. ใบงานท่ี ๑ (บง.๓.๘/๑) 
 ๓. ใบงานท่ี ๒ (บง.๓.๘/๒) 
 
การวัดและประเมินผล 
 ๑. การตรวจช้ินงาน 
 ๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา เป็นกิจกรรมกลุ่ม การ
ฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สามารถ
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการวัดและประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๖๙ 
แนวทางการวัดและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

แบบ กิจกรรมหรืองานที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน การใช้แบบประเมิน 

ปผ.๑ ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทําเป็นงานเดี่ยว 
จํานวน ๓๑ ชิ้น 

หน่วยที่ ๑ จํานวน ๖  ชิ้น 
หน่วยที่ ๒  จํานวน ๑๑  ชิ้น 
หน่วยที่ ๓ จํานวน ๑๔ ชิ้น 
 (ชิ้นงานกําหนดไว้ในหลักสูตร) 

ประเมินจากชิ้นงานที่วิทยากรมอบ ให้ 
โดยประเมินภาพรวม ๕ ประเด็น 
ได้แก่ - การครอบคลุมเนื้อหา 

- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
- การใช้ภาษา 
- การประยุกต์สู่การปฏิบัติ 
- ถูกต้องและตรงประเด็น 

งานชิ้นละ ๕๐ คะแนน 
โดยแต่ละชิ้นมี ๕ ประเด็น 
ประเด็นละ ๑๐ คะแนน 

ดีมาก   ๙-๑๐ 
ดี   ๗-๘ 
พอใช้   ๕-๖ 
ปรับปรุง   ต่ํากว่า ๕ 

๒๐ วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดทํา โดยใช้แบบ  
ปผ.๑ ประเมิน 

ปผ.๒ ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทําเป็นงานกลุ่ม 
จํานวน ๑๐ ชิ้น 

หน่วยที่ ๑ จํานวน ๒ ชิ้น 
หน่วยที่ ๒ จํานวน ๕  ชิ้น 
หน่วยที่ ๓ จํานวน ๓  ชิ้น  
(ชิ้นงานกําหนดไว้ในหลักสูตร) 

ประเมินจากชิ้นงานที่วิทยากรมอบ ให้ 
โดยประเมินภาพรวม ๕ ประเด็น 
ได้แก่ - การมีส่วนร่วมในการทํางาน 
- ครอบคลุมในเนื้อหา 
- ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

- การประยุกต์สู่การปฎิบัติ 
- ถูกต้องและตรงประเด็น 

งานชิ้นละ ๕๐ คะแนน 
โดยแต่ละชิ้นมี ๕ ประเด็น 
ประเด็นละ ๑๐ คะแนน 
ดีมาก  ๙-๑๐ 

ดี  ๗-๘ 
พอใช้  ๕-๖ 
ปรับปรุง  ต่ํากว่า ๕ 

๒๐ วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดทํา โดยใช้แบบ 
ปผ. ๒ 

  

๔๐ 



 

 

๗๐ 
แบบ กิจกรรมหรืองานที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน การใช้แบบประเมิน 

ปผ.๓ การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมเป็น 
รายหน่วย รวม ๓ หน่วยการเรียนรู้ 

เนื้อหาแต่ละหน่วยโดยประเมินการมี 
ส่วนร่วม โดยประเมินภาพรวม ๕ 
ประเด็นได้แก่ - การมีมนุษยสัมพันธ์ 
- ความมุ่งมั่นตั้งใจ 

- การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
- การแสดงความคิดเห็น 
- ความรับผิดชอบ 

หน่วยการเรียนรู้ละ ๕๐ 
คะแนน โดยมี ๕ ประเด็น 
ประเด็นละ  
๑๐ คะแนน 
ดีมาก      ๙-๑๐ 

ดี  ๗-๘ 
พอใช้ ๕-๖ 
ปรับปรุง ต่ํากว่า  ๕ 

๑๕ วิทยากร 
พี่เลี้ยง 

ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดทํา ประเมินรายบุคคล 
ในแต่ละหน่วยการเรียน 
โดยใช้แบบ ปผ.๓ 

ปผ.๔ ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้
เป็น รายหน่วย รวม ๓ หน่วยการ
เรียนรู้ จํานวน ๒๐ รายวิชา  
(ผ่าน Padlet Application) 

สรุปจากรายวิชาในแต่ละหน่วยการ 
เรียนรู้ 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  ต่ํากว่า ๕ 

๑๕ วิทยากรพี่เลี้ยง ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดทํา (ปผ.๔/๑)ประเมิน 
รายบุคคล ในแต่ละหน่วย 
การเรียนรู้ และบันทึกผล
ในแบบ ปผ.๔ 

  



 

 

๗๑ 
แบบ กิจกรรมหรืองานที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน การใช้แบบประเมิน 

ปผ.๕ การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ  
ก่อน - หลังการพัฒนา ตามองค์ความรู้  
ทั้ง ๓ หน่วยการเรียนรู้ จํานวน ๓๐ ข้อ  
 

การทดสอบก่อนการพัฒนา โดยการ 
ประมวลเนื้อหาจากการศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง และการทดสอบหลังการ
พัฒนา  

แบบทดสอบจํานวน ๓๐ ข้อ ๑๐ กรรมการ 
ประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผล 
ส่งแบบทดสอบให้หน่วย 
พัฒนา เพื่อใช้ในการสอบ
และบันทึกผลคะแนนใน
แบบ ปผ.๕ 

ปผ.๖ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร  
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประเมินความเหมาะสมของวิทยากร 
จํานวน ๑๐ ประเด็น ได้แก่  

- มีความรู้และความเชี่ยวชาญ 
- สอดแทรกแนวคิด 
- ถ่ายทอดความรู ้
- การมีส่วนร่วม 
- เรียงล าดับขั้นตอน 
- มมีนุษยสัมพันธ์ 
- มีเอกสารประกอบ 
- มีเทคนิคการใช้สื่อ 
- ใช้ระยะเวลา 
- เนื้อหามีประโยชน์ 

ประเมิน ๕ ระดับ คือ ๕, ๔, 
๓, ๒, ๑ โดยมีเกณฑ์การ
แปล ความหมายค่าเฉลี่ย 
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 ใน
ตามแบบ ปผ.๖ หลัง
วิทยากรแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ในแต่ละวิชา โดย
รวบรวมส่งวิทยากร  
พี่เลี้ยงเป็นรายกลุ่ม/รุ่น 
และนําส่งกรรมการวัด 
และประเมินผลต่อไป 
 

 
 
 
 
 



 

 

๗๒ 
 

  

แบบ กิจกรรมหรืองานที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน การใช้แบบประเมิน 

ปผ.๗ แบบสอบถามความคิดเห็นต่อการดําเนินงาน 
การพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ประเมินความคิดเห็น จํานวน ๑๐  
ประเด็น ได้แก่  
- การประสานงาน 
- การดําเนินงานพัฒนา 
- ความสอดคล้องในการดําเนิน
กิจกรรม 
- การอํานวยความสะดวก 
- หลักสูตรและกิจกรรม 
- วิทยากรพี่เลี้ยงและผู้บริหาร
โครงการ 
- สถานที่ 
- ความพร้อมของวัสดุอุปกรณ์ 
- ระยะเวลา 
- นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ 

ประเมิน ๕ ระดับ คือ ๕, ๔, 
๓, ๒, ๑โดยมีเกณฑ์การ
แปล ความหมายค่าเฉลี่ย 
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.๗ ประเมินใน  
วันสุดท้าย รวบรวมส่ง 
วิทยากร พี่เลี้ยงเป็นราย
กลุ่ม/รุ่น และนําส่ง
กรรมการวัด และ
ประเมินผลต่อไป 
 



 

 

๗๓ 

  

แบบ กิจกรรมหรืองานที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน การใช้แบบประเมิน 

ปผ.๘ แบบประเมินทักษะการพูด ประเมินทักษะการพูด ๑๐ ประเด็น 
ได้แก่ – เกริ่นนําได้น่าสนใจ 

- การแสดงกิริยาท่าทาง 
- น้ําเสียงประกอบการพูด 
- เนื้อหาตรงประเด็น 
- การใช้ภาษาถูกต้อง 

- ความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก 
- ความคล่องแคล่วในการพูด 
- การนําเสนออย่างสร้างสรรค์ 

- การสรุป 
- การรักษาเวลา 

งานชิ้นละ ๑๐๐ คะแนน 
โดยแต่ละชิ้นมี ๑๐ ประเด็น 
ประเด็นละ ๑๐ คะแนน 

ดีมาก  ๙-๑๐ 
ดี  ๗-๘ 
พอใช้  ๕-๖ 
ปรับปรุง  ต่ ากว่า ๕ 

อยู่ใน  
งานเดี่ยว  

 

วิทยากรพี่เลี้ยง ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดทํา (ปผ.๘) และนํา
ผลคะแนนไปรวมใน
แบบ ปผ.๑ 

ปผ.๙ แบบสรุปเวลาเข้าร่วมพัฒนา ประเมินเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ใน
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะพัฒนา 
ผู้อํานวยการ จํานวน ๖๒ ชั่วโมง 

ผู้เข้ารับการพัฒนามีเวลา  
ในการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลา 
การพัฒนา (๕๖ ชั่วโมง) 

- วิทยากร 
 พี่เลี้ยง 

ใช้แบบสรุปเวลาเข้าร่วม 
พัฒนาที่กรรมการ 
ประเมินผลจัดทํา แบบ 
ปผ.๙  ตรวจสอบเวลา
การเข้าร่วมพัฒนาเป็น
รายบุคคล 



 

 

๗๔ 
 

แบบ กิจกรรมหรืองานที่จะประเมิน ประเด็นประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม ผู้ประเมิน การใช้แบบประเมิน 

ปผ.๑๐ แบบสรุปการประเมินเอกสารศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง 

สรุปสาระสําคัญและความคิดรวบ
ยอดตามคําชี้แจงในคู่มือเอกสาร
ค้นคว้าด้วยตนเอง 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 ต่ํากว่า ๕ 

๑๐ วิทยากร    
พี่เลี้ยง 

ใช้แบบประเมินที่ 
กรรมการประเมินผล 
จัดทํา (ปผ.๑๐/๑)
ประเมิน รายบุคคล ใน
แต่ละหน่วยการเรียนรู้ 

ปผ.๑๑ แบบสรุปคะแนนระหว่างเรียน จํานวน ๑๑ 
รายวิชา ผ่านระบบ online  

รายวิชาที่มีการทดสอบก่อน - หลัง
เรียน วิชาละ ๑๐ ข้อ ผ่านระบบ 
online  

แบบทดสอบ  
จํานวน ๑๑ รายวิชา  
วิชาละ ๑๐ ข้อ 

๑๐ กรรมการ
ประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผล 
ส่งแบบทดสอบให้หน่วย 
พัฒนาเพื่อใช้ในการสอบ
และบันทึกผลคะแนนใน
แบบ ปผ.๑๑/๑ 

ปผ.๑๒ แบบสรุปคะแนนรายงานผลการพัฒนา  นําคะแนนทุกกิจกรรมมาประมวลผล  คะแนนเต็ม ๑๐๐คะแนน ๑๐๐ กรรมการ
ประเมินผล 

คณะกรรมการประเมินผล
สรุปผลคะแนนรายบุคคล
ในแบบ ปผ.๑๒ 

๔๑ 



 

 

๗๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การดําเนินการวัดและประเมินผล 
๑. คณะกรรมการวัดและประเมินการพัฒนาฯ จะต้องศึกษาหลักสูตร คู่มือการวัดและประเมินผล การ

พัฒนาและแบบประเมินต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ศึกษาก่อน
แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒. ภาระงานของคณะกรรมการประเมิน มีดังน้ี 
๒.๑  จัดทําแบบประเมินต่าง ๆ แยกเป็นแบบประเมินกิจกรรม และแบบประเมินการจัดการ

พัฒนาโดยต้องสัมพันธ์กับตารางการพัฒนา 
๒.๒. จัดทําตารางการประเมินในการส่งงาน โดยแยกได้ดังน้ี 

 

ท่ี       รายการ   แบบ วัน เดือน ปี 
ท่ีทํา 

วัน เดือน ปี 
ที่ส่ง 

ผู้ประเมิน 

๑ การประเมินงานเดี่ยวทุกช้ินงาน ในหน่วยการเรยีนรู้ท่ี ๑-๓ แบบ ปผ.๑ ……………… ……………… วิทยากรพ่ีเล้ียง 
๒ การประเมินงานกลุ่มทุกช้ินงาน ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๓ แบบ ปผ.๒ ……………… ……………… วิทยากรพ่ีเล้ียง 
๓ การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนรว่ม แบบ ปผ.๓ ……………… ……………… วิทยากรพ่ีเล้ียง 
๔ การประเมินการสรุปองค์ความรู้ ในหน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑-๓ แบบ ปผ.๔ ……………… ……………… วิทยากรพ่ีเล้ียง 
๕ แบบบันทึกการทดสอบก่อน-หลังการพัฒนา แบบ ปผ.๕ ……………… ……………… ฝ่ายประเมินผล 
๖ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร แบบ ปผ.๖ ……………… ……………… ผู้เข้ารับการ

พัฒนา 
๗ แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนา 

แบบ ปผ.๗ 
……………… ……………… ผู้เข้ารับการ

พัฒนา 

๘ แบบประเมินการฝึกทักษะการพูด แบบ ปผ.๘ ……………… ……………… วิทยากรพ่ีเล้ียง 

๙ แบบสรุปเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา แบบ ปผ.๙ ………………    ……………… วิทยากรพี่เล้ียง 
๑๐ แบบสรุปการประเมินเอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง แบบ ปผ.๑๐ ………………    ……………… วิทยากรพี่เล้ียง 
๑๑ แบบสรุปคะแนนระหว่างการพัฒนา แบบ ปผ.๑๑ ……………… ……………… ฝ่ายประเมินผล 
๑๒ แบบสรุปคะแนนรายงานผลการพัฒนา แบบ ปผ. ๑๒ ……………… ……………… ฝ่ายประเมินผล 
๑๓ แบบรายงานการพัฒนา ต.๒ข ……………… ……………… ฝ่ายประเมินผล 

 

๓.๓ ช้ีแจงและทําความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหลักสูตร และ
แบบประเมินต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในคู่มือให้แก่ ผู้บริหารโครงการ วิทยากรพี่เล้ียง และผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

๓.๔  รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ  ตามตารางการรับ-ส่งงานจากผู้เข้ารับการพัฒนา  วิทยากรพี่เล้ียงและ
ผู้ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อเตรียมผลการประเมินลงใน แบบ ต.๒ข และเพื่อเขียนรายงานผล 

๓.๕ ประสานงานและร่วมมือกับวิทยากรรายวิชาประจําหน่วยพัฒนาวิทยากรพี่เล้ียง และผู้บริหาร
โครงการ 

๓.๖ สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนนและสรุปผลการพัฒนา (แบบ ต.๒ข) 
ตามแบบประเมินในคู่ มือ ท้ังน้ีผู้ลงนามในแบบประเมิน ประกอบด้วย ประธานผู้บริหารโครงการ ประธาน



 

 

๗๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

คณะทํางานพัฒนาก่อนแต่งต้ังฯ หัวหน้าวิทยากรพี่เล้ียง หัวหน้าวัดและประเมินผล และผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   

๓.๗ จัดทําเอกสารสรุปผลการพัฒนา โดยเขียนเป็น ๕ บท ประกอบด้วย 
บทท่ี ๑ บทนํา ประกอบด้วย ความเป็นมาและความสําคัญ วัตถุประสงค์ของการประเมิน

ขอบข่ายการประเมิน นิยามศัพท์เฉพาะ และประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
บทท่ี ๒ เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ประกอบด้วย การประเมินโครงการ หลักสูตรการ 

พัฒนาฯ หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง และแนวคิดในการประเมิน 
บทท่ี ๓ วิธีดําเนินการ ประกอบด้วย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การ

สร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ กิจกรรมดําเนินการ การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

บทท่ี ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย  
             ตอนท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้ารับการพัฒนา 
        ตอนท่ี ๒ วิเคราะห์ผลการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา 
                ๒.๑ วิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อวิทยากรในการ
แลกเปล่ียน เรียนรู้การพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา 
                ๒.๒ วิเคราะห์ความคิดเห็นผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อการดําเนินงาน  
การพัฒนา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
       ตอนท่ี  ๓ วิเคราะห์ผลการประเมินของผู้เข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน 

บทท่ี ๕ สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ของการ ประเมิน 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

บรรณานุกรม ภาคผนวก 
- คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางาน 
- ตารางการพัฒนา 
- รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
- ภาพกิจกรรมดําเนินการพัฒนา 
- คณะกรรมการจัดทํารายงาน 

๓.๘  คณะกรรมการต้องมีอุปกรณ์อํานวยความสะดวก ได้แก่ 
 - แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา (แบบ ต.๒ข) 
         - คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นเตอร์ 
 



 

 

๗๗ 
แบบประเมิน งานเดี่ยว การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่....................วิชา..................................................................รุ่นที่...................กลุ่มที่................หน่วยพัฒนา.................................... 
ชื่อชิ้นงาน.....................................................................................................ชื่อวิทยากร......................................................... 

 

หมายเหตุ ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น  ดีมาก (๙–๑๐) ดี (๗–๘)  พอใช้ (๕–๖) ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๕) 
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)...............................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)......................................วิทยากรพี่เลี้ยง 
     (.....................................................)                     (....................................................)                     (....................................................) 
 

 
ที่ 

 
ชื่อ–สกุล 

รายการประเมิน 

ครอบคลุมในเนื้อหา ความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ 

การใช้ภาษา การประยุกต์ 
สู่การปฏิบัติ 

ถูกต้องและ 
ตรงประเด็น 

รวม 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ 
        
        
        

        
        
        
        
        
        

        
        
        

แบบ ปผ.๑ 



 

 

๗๘ 
แบบประเมิน งานกลุ่ม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่....................วิชา..................................................................รุ่นที่...................กลุ่มที่................หน่วยพัฒนา.................................... 
ชื่อชิ้นงาน.....................................................................................................ชื่อวิทยากร......................................................... 

 

 
ที่ 

 
ชื่อ–สกุล 

รายการประเมิน 
การมีส่วนร่วมใน 

การท างาน 
ครอบคลุมในเนื้อหา ความคิดริเริ่ม 

สร้างสรรค์ 
การประยุกต์ 
สู่การปฏิบัติ 

ถูกต้องและตรง 
ประเด็น 

รวม 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๕๐ 
 กลุ่มที่  ๑  (เลขที่..........ถึงเลขที่ ........)       
 กลุ่มที่  ๒  (เลขที่..........ถึงเลขที่ ........)       

 กลุ่มที่  ๓  (เลขที่..........ถึงเลขที่ ........)       
 กลุ่มที่  ๔  (เลขที่..........ถึงเลขที่ ........)       
 กลุ่มที่  ๕  (เลขที่..........ถึงเลขที่ ........)       
        

        
        
        
        

 
หมายเหตุ ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น  ดีมาก (๙–๑๐) ดี (๗–๘)  พอใช้ (๕–๖) ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๕) 
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)...............................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)......................................วิทยากรพี่เลี้ยง 
     (.....................................................)                     (....................................................)                     (....................................................) 

 
 

แบบ ปผ. ๒ 



 

 

๗๙ 
แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รุ่นที่...................กลุ่มที่.....................หน่วยพัฒนา...................................... 

 
หมายเหตุ ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น  ดีมาก (๙–๑๐) ดี (๗–๘)  พอใช้ (๕–๖) ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๕) 
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)...............................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)......................................วิทยากรพี่เลี้ยง 
     (.....................................................)                     (....................................................)                     (....................................................) 

 
 

 
 
 

 
ที่ 

 
 

 
ชื่อ–สกุล 

หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ หน่วยที่  ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ หน่วยที่ ๓ การบริหารและการจัดการฯ 

กา
รม

ีมน
ุษย

์สัม
พัน

ธ์ 

คว
าม

มุ่ง
มั 

นต
ั้งใจ

 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

กา
รแ

สด
งค

วา
มค

ิดเ
ห็น

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

รว
ม 

กา
รม

ีมน
ุษย

์สัม
พัน

ธ์ 

คว
าม

มุ่ง
มั 

นต
ั้งใจ

 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

กา
รแ

สด
งค

วา
มค

ิดเ
ห็น

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

รว
ม 

กา
รม

ีมน
ุษย

์สัม
พัน

ธ์ 

คว
าม

มุ่ง
มั 

นต
ั้งใจ

 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
ใน

กิจ
กร

รม
 

กา
รแ

สด
งค

วา
มค

ิดเ
ห็น

 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

รว
ม 

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

วันที่ประเมิน                   

                    

                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    

แบบ ปผ. ๓ 



 

 

๘๐ 
 

แบบประเมินการสรุปองค์ความรู้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
รุ่นที่.............กลุ่มที่..............หน่วยพัฒนา................................................................ 

 

หมายเหตุ ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น  ดีมาก (๙–๑๐) ดี (๗–๘)  พอใช้ (๕–๖) ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๕) 
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)...............................................วิทยากรพี่เลี้ยง   (ลงชื่อ)......................................วิทยากรพี่เลี้ยง 
     (.....................................................)                     (....................................................)                     (....................................................) 

 
 
 

ที่ 

 
 
 

ชื่อ-สกุล 

หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะที พึงประสงค์ หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ หน่วยที่ ๓ การบริหารและการจัดการฯ 

 คร
อบ

คลุ
มเ

นื้อ
หา

 
  กา

รบ
ูรณ

าก
าร

 
 รูป

แบ
บก

าร
สรุ

ป 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์สู่
กา

รป
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ติ 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งแ
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ง

ปร
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ด็น
 

รว
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 คร
อบ

คลุ
มเ

นื้อ
หา

 
 กา

รบ
ูรณ

าก
าร

 
 รูป

แบ
บก

าร
สรุ

ป 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์สู่
กา

รป
ฏิบั

ติ 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งแ
ละ

ตร
ง

ปร
ะเ

ด็น
 

รว
ม 

 คร
อบ

คลุ
มเ

นื้อ
หา

 
 กา

รบ
ูรณ

าก
าร

 
 รูป

แบ
บก

าร
สรุ

ป 

กา
รป

ระ
ยุก

ต์สู่
กา

รป
ฏิบั

ติ 

คว
าม

ถูก
ต้อ

งแ
ละ

ตร
ง

ปร
ะเ

ด็น
 

รว
ม 

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

                    

                    
                    

                    
                    
                    
                    
                    
                    

                    
                    

แบบ ปผ. ๔ 



 

 

๘๑ 
 

ใบงาน สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการพัฒนา การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

(Padlet Application) 
 

สรุปองค์ความรู้ 
รายวิชาที่................เรื่อง.................................................................................................................. 

คําชี้แจง  ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและนําเสนอแนวทางในการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดย 
บันทึกผ่าน PADLET APPLICATION  

…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………................................................................………………………………………………………………………………………. 

ชื่อ – นามสกุล...............................................เลขที่........รุ่นที่........หน่วยพัฒนา........................................ 
          หมายเหตุ 

*   ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้การบันทึก โดยใช้ PADLET APPLICATION 

 

แบบ ปผ. ๔/๑ 



 

 

๘๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

แบบบันทึกผลการทดสอบก่อน - หลังการพัฒนา  
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  

รุ่นที่.........กลุ่มท่ี....................หน่วยพัฒนา.............................................. 
 

ที่ ชื่อ - สกุล คะแนนท่ีได้ การพัฒนา 
ก่อน หลัง 

     
     
     
     

     
     
     
     
     
     
     
     
     

     
     
     
     

     
 

(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพี่เล้ียง     (ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพี่เล้ียง 
       (.....................................................)           (.................................................) 

(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 
   (..................................................) 

 

แบบ ปผ. ๕ 



 

 

๘๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับวิทยากร 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

************************************************************  
หน่วยที่.........................................

วิชา………………………......................................................................…………….……… 
ชื่อวิทยากรหลัก............................................................................................................ 
ชื่อวิทยากรรายวิชาประจําหน่วยพัฒนา....................................................................... 

บรรยายวันที่............................................เวลา....................น. 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของวิทยากรหลักและวิทยากรปลายทาง โดยทํา
เครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง 
พัฒนาการดําเนินการคัดเลือกวิทยากรในโอกาสต่อไป 
 

 
ท่ี 

 
รายการ
ประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

๑ มีความรู้และความเช่ียวชาญในเน้ือหาท่ีบรรยาย      

๒ สอดแทรกแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน      

๓ ถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ      

๔ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม      

๕ เรียงลําดับข้ันตอนในการนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ได้ดี      

๖ มีมนุษยสัมพันธ์และเป็นกันเองกับผู้เข้ารับการพัฒนา      

๗ มีเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วน ชัดเจน เข้าใจง่าย      

๘ มีเทคนิคในการใช้ส่ือประกอบการบรรยายเหมาะสม      

๙ ใช้ระยะเวลาเหมาะสมกับเน้ือหาและรักษาเวลาได้ดี      

๑๐ เน้ือหามีประโยชน์สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้      

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

ขอขอบคุณในความร่วมม ือ 

แบบ ปผ. ๖ 



 

 

๘๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการ 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

************************************************************ 
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โดยทําเครื่องหมาย  ลงในช่อง “ระดับความคิดเห็น” รวมท้ัง
เสนอแนะ ข้อท่ีจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินการในโอกาสต่อไป 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................ 

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

.................................................................................................................................................................................... 
ขอขอบคุณในความร่วมม ือ

 
ท่ี 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก 
ท่ีสุด 

มาก ปาน 
กลาง 

น้อย น้อย 
ท่ีสุด 

๑ การประสานงานระหว่างหน่วยพัฒนากับผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย รวดเร็ว และชัดเจน 

     

๒ การดําเนินงานการพัฒนาเป็นระบบและมีข้ันตอนท่ีชัดเจน      

๓ ความสอดคล้องในการดําเนินกิจกรรมของวิทยากรหลักและวิทยากร 
รายวิชาประจําหน่วยพัฒนา 

     

๔ การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าท่ีในระหว่างการพัฒนา      

๕ หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนามีความเหมาะสม      

๖ วิทยากรพ่ีเล้ียงและผู้บริหารโครงการมีความเหมาะสม      

๗ สถานท่ีและสภาพแวดล้อมท่ีใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม      

๘ ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการพัฒนา      

๙ ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสม      

๑๐ สามารถนําความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้      

แบบ ปผ. ๗ 



 

 

๘๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

แบบประเมินการฝึกทักษะการพูด 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ วิชา ทักษะการพูด 
รุ่นท่ี.............................กลุ่มท่ี.................หน่วยพัฒนา................................................ 

 
 
 

เลขท่ี 

 
 
 

ช่ือ-สกุล 

รายการประเมิน 
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รว
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๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐๐ 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

หมายเหตุ  ๑. ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น ดีมาก (๙–๑๐) ดี (๗–๘) พอใช้ (๕–๖) ปรับปรุง (ตํ่ากว่า ๕) 
๒. เม่ือสอบเสร็จแล้วให้เอาคะแนนรวมของแต่ละคนไปกรอกในงานเด่ียวหน่วยท่ี ๑ 

 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง (ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

(.....................................................) (...................................................) 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

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

แบบ ปผ. ๘ 



 

 

๘๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

แบบสรุปเวลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา  
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ระหว่างวันท่ี....................................ถึงวันท่ี......................................... 
 

 
ที่ 

 
ช่ือ - สกุล 

 
สังกัด 

 
รุ่นที่ 

 
กลุ่มที ่

จํานวน 
เวลา 

(ช่ัวโมง) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง (ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

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

(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 
(..................................................) 

 
 

แบบ ปผ. ๙ 



 

 

๘๗ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

แบบสรุปเอกสารการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา  

รุ่นท่ี..........กลุ่มท่ี...................หน่วยพัฒนา.............................................................. 
 

 
ท่ี 

 
ช่ือ - สกุล 

 
สังกัด 

 
รุ่นท่ี 

 
กลุ่มท่ี 

คะแนน 
(๑๐ คะแนน) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง (ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

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

(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 
(..................................................) 

แบบ ปผ. ๑๐ 



 

 

๘๘ 

๘๘ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

แบบประเมินเอกสารประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กลุ่มที่ ..................................หน่วยพัฒนา............................................. 

ที่ ชื่อ-สกุล 

๑.
กา

รส
ร้า

งอุ
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ผู้นํ
าแ

ห่ง
คว

าม
ศรั

ทธ
า 

๗.
ทัก

ษะ
กา

รตั
ดส

ินใ
จ 

๘.
กา

รส
ื่อส

าร
ภา

ษา
อัง

กฤ
ษด้

วย
 E

ch
o 

En
gli

sh
 

๙.
กา
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าร
บริ

หา
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 โม
ดุล

 

รายวิชาบังคับเลือก 
๒๓ เรื่อง บังคับเลือก ๖ เรื่อง 

รว
มค

ะแ
นน

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 
๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๐ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๑๐๐ 

                      

                      
                      

                      
                      
                      

 

หมายเหตุ ๑. ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น  ดีมาก (๕)  ดี (๔)  ปานกลาง (๓)  พอใช้ (๒)       ปรับปรุง (๑) 
                    ๒. ระดับคะแนนในแต่ละประเด็น ดีมาก (๙–๑๐)     ดี (๗–๘)            พอใช้ (๕–๖)             ปรับปรุง (ต่ํากว่า ๕) 

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

แบบ ปผ. ๑๐/๑ 



 

 

๘๙ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

แบบสรุปการทดสอบระหว่างเรียนการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพี่เล้ียง (ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

         (.....................................................)                         (....................................................) 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

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

 
ที่ 

 
ช่ือ - สกุล 

 
สังกัด 

 
รุ่นที่ 

 
กลุ่มที่ 

 
คะแนน 

(๑๐ คะแนน) 
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

แบบ ปผ. ๑๑ 



 

 

๙๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

แบบบันทึกผลการทดสอบระหว่างการพัฒนา 
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชา.............................................หน่วยการเรียนรู้ท่ี.............................. 
รุ่นที่.........................กลุ่มที่..................................หน่วยพัฒนา....................................................... 

 

ท่ี ช่ือ - สกุล 
คะแนนท่ีได้ การพัฒนา 

ก่อน หลัง 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพี่เล้ียง (ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

         (.....................................................)                         (....................................................) 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

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

แบบ ปผ. ๑๑/๑ 



 

 

๙๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

แบบ ปผ. ๑๒ แบบสรุปคะแนนรายงานผลการพัฒนา 
รุ่นท่ี.............กลุ่มท่ี..................หน่วยพัฒนา............................................. 

 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพี่เล้ียง (ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

         (.....................................................)                         (....................................................) 
(ลงช่ือ)..................................................วิทยากรพ่ีเล้ียง 

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

 

ท่ี 
 

ช่ือ – สกุล 
 

รายละเอียดประเด็นการประเมิน 
สรุปผล 
(๑๐๐) 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 

 



 

 

๙๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การสะท้อนการเรียนรู้ (วันละ ๑ ชั่วโมง) 
วิทยากร : - 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกรกลุ่ม
ประจําวัน 

๑. พิธีกรกลุ่มประจําวัน : เกร่ินนํา เก่ียวกับความรู้ท่ี
ได้รับจากการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 

         (ภาพประกอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

๑๐ นาที - 
 
 
 
 
 
 

๒ ตัวแทนกลุ่ม
ประจําวัน 

๑. คัดเลือกตัวแทนกลุ่มประจําวัน จํานวน ๒ - ๓ คน 
เพื่อนําเสนอ 
๒. นําเสนอผลการสะท้อนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ท่ี
ได้รับความรู้จากวิทยากรในวันท่ีผ่านมา 

๔๕ นาที Padlet 
Application/ 

Power 
Point/อ่ืน ๆ 

๓ พิธีกรกลุ่ม
ประจําวัน 

๑. พิธีกรกลุ่มประจําวันกล่าวขอบคุณ ๕ นาที - 

 
หมายเหตุ 

๑. พิธีกรกลุ่มประจําวัน หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนให้ดําเนินรายการ 
๒. ตัวแทนกลุ่มประจําวัน หมายถึง ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกในการนําเสนอผลการสะท้อนการเรียนรู้ 
๓. ประธานกลุ่มสร้าง Padlet และส่ง QR-CODE หรือ Link ให้กับวิทยากรพ่ีเล้ียงเพ่ือบันทึกคะแนน 
๔. ในกิจกรรมวันแรกของการสะท้อนการเรียนรู้  วิทยากรประจํากลุ่มช้ีแจงการสรุปองค์ความรู้ในทุก

รายวิชา ต้องครอบคลุม ๕ ประเด็น คือ ครอบคลุมเน้ือหา การบูรณาการ  รูปแบบการสรุป  การประยุกต์สู่การ
ปฏิบัติ ถูกต้องและตรงประเด็น 



 

๙๔ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ใบความรู้การสะท้อนการเรียนรู้ 
 

การสะท้อนการเรียนรู้เป็นรูปแบบการคิดท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ซึ่งการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจาก
การรับรู้ ความคาดหวัง ความรู้สึกตนเอง เก่ียวกับประสบการณ์แล้วมีการวางแผน หาแนวทางแก้ไขในอนาคต โดย
ผ่านกระบวนการพูด หรือ เขียน การสะท้อนคิดจึงมีทักษะจําเป็นสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นวิธีท่ีจะช่วยให้มี
การเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ รวมท้ังมีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  

การใช้ PADLET ในการสะท้อนการเรียนรู้ 

 

ขั้นตอนท่ี ๑ ประธานกลุ่มสร้าง PADLET ๑ PADLET  ดังน้ี 

     

 

  

 

ขั้นตอนท่ี ๒ เม่ือคลิกท่ี MAKE A PADLET หรือ ทําแพตเล็ต แล้วจะปรากฏภาพดังต่อไปน้ี (รูปแบบของ 

DESKTOP VERSION และ MOBILE VERSION จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกรูปแบบ Wall 

DESKTOP VERSION MOBILE VERSION 



 

๙๕ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 ขั้นตอนท่ี ๓ หลังจากท่ีเลือก MAKE A PADLET หรือ ทําแพตเล็ต แล้วจะปรากฏภาพดังต่อไปน้ี 

(รูปแบบของ DESKTOP VERSION และ MOBILE VERSION จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน) หลังจากน้ันให้คลิกท่ี 

Modify หรือสัญลักษณ์           เพื่อทําการต้ังค่าและปรับข้อมูลตามตัวอย่าง ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่คําอธิบาย 

ใส่ช่ือเรื่อง 

เปิดใช้งานการแสดงช่ือผู้เขียนเหนือแต่ละโพสต์ 

เปิดใช้งานการแสดงปฏิกิริยาในรูปแบบต่าง ๆ 

เปิดใช้งานการอนุญาตให้ผู้ดูแสดงความคิดเห็นในโพสต์ 



 

๙๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ขั้นตอนท่ี ๔ หลังจากน้ันให้คลิกท่ี                   จะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปน้ี ให้ต้ังค่าเลือกรูปแบบ

สาธารณะ (Public) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเลือกวิธีการสะท้อนการเรียนรู้อย่างง่ายได้ ๒ วิธี โดยการส่ง QR-CODE หรือ Link ไปยังสมาชิก 

เพื่อให้สมาชิกสะท้อนการเรียนรู้ และวิทยากรพี่เล้ียงบันทึกคะแนน 

๑. บุคคลและความเป็นส่วนตัวของ PADLET 

๒. เลือกรูปแบบสาธารณะ (Public) 

QR-CODE  

Link  

MOBILE VERSION 

DESKTOP VERSION 

QR-CODE  

Link  

 เลือกแถบแชร์/ส่งออก/ฝัง 
เลือก  



 

๙๗ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๘ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๙๙ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๐ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๑ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๒ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๓ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 



 

๑๐๔ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๐๕ หลักสตูรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 



 

๑๐๖ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สรุปองค์ความรู้ 
รายวิชาท่ี................เร่ือง.................................................................................................................. 

คําชี้แจง  ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมและนําเสนอแนวทางในการนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดย บันทึกผ่าน PADLET APPLICATION  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….          
 
 ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา........................................ 
          หมายเหตุ 

*   ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้การบันทึก โดยใช้ PADLET APPLICATION 



  

 

๑๐๗ 
กําหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ......... 

หน่วยพัฒนาที่.....................................  ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
ณ  .............................................. จังหวัด........................................................... 

 

วันที่ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง) 
๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 

 

๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
(๘ ชั่วโมง) 

 
 
 

๒๐ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

 
 

ผู้เข้ารับการพัฒนา  
รายงานตัว/
ลงทะเบียน  

  
 

 

พิธีเปิดการอบรม 

โดย 

นายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐศิลป์ 

รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ 

และ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. 

VDO Conference 

 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 เว
ลา

 ๑
๒.

๐๐
 –

 ๑
๓.

๐๐
 น

. 

 
 

ปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักสูตร  
และการวัดและประเมินผล  

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

 
 
 

๒๑ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

 
 

ประเมินก่อนการ
พัฒนา 

๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. 

(๓๐ นาที) 
 

สะท้อนการ
เรียนรู้ 
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 

การสร้างอุดมการณ์ 
และปรับกระบวนทัศน ์

ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
(VDO) 

ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จ  
๔ โรงเรียน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
 

การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

และสุนทรียภาพ 
โดย 

ดร.สุรัสวดี มุสิกบุตร 

๑๔.๔๕-๑๖.๑๕ น. 
 

บทบาทผู้บริหารกับ
พิธีการ 

         โดย 
วิทยากรจากศูนย์ฯ 

 

๑๖.๑๕-๑๗.๑๕ 
 

สร้างอุดมการณ์ 
และปรับกระบวน
ทัศน์ในการเป็น
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

 (เวทีเสวนาช่วงที่ ๑ ) 
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.  
 

การสร้างอุดมการณ์
และปรับกระบวน
ทัศน์ ในการเป็น

ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

(ต่อ) 
(เวทีเสวนาช่วงที่ ๒ ) 

 



  

 

๑๐๘ 
 

 

วันที่ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
(๑ ชั่วโมง) 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 

 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
(๓ ชั่วโมง) 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๑ ชั่วโมง) 

 ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. 
(๓ ชั่วโมง) 

 
 

๒๒ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

 
สะท้อนการเรียนรู ้

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

ทางวิชาการสู่ความสําเร็จ 

(ช่วง ๑) (VDO) 

โดย ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์ นามศรี 

ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์ 

 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 เว
ลา

 ๑
๒.

๐๐
 –

 ๑
๓.

๐๐
 น

. 

 
การพัฒนาทักษะการพูด 
(ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ) 

(VDO) 
โดย 

นายทองสุข  มันตาทร 
 

 
ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 

(ช่วง ๒) 
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 
 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย็
น 

 เว
ลา

  ๑
๗.

๑๕
 –

 ๑
๘.

๐๐
 น

. 

 
การบริหารงาน 

วิชาการ 
โดย  

วิทยากรจากศูนย์ฯ 
 

 
 

๒๓ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

 
สะท้อนการเรียนรู ้

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 
การบริหารจัดการสถานศึกษา 

เชิงกลยุทธ์ 

โดย  

ดร.อัมพร  พินะสา 

รองเลขาธิการ กพฐ. 

 
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

(VDO) 
โดย  

ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัติ 
ผอ.สํานักทดสอบฯ 

 
ทักษะการ
ตัดสินใจ 

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

 
การบริหารงาน 
งบประมาณ 

โดย  
วิทยากรจากศูนย์ฯ 

 
 

 
 

๒๔ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

 
สะท้อนการเรียนรู ้

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดย  

ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศรี 

ผอ.สนก.สพฐ. 

 

 
ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

 (VDO) 
โดย  

รศ.นราพร  จันทร์โอชา 
 

 
ทักษะการ
ตัดสินใจ 

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

 
การบริหารงาน 

บุคคล 
โดย  

วิทยากรจากศูนย์ฯ 
 



  

 

๑๐๙ 

หมายเหตุ ๑. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.                           
 ๒. รายงานตัวเข้ารับการพัฒนา เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการพัฒนา เวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  
๓. ผู้ประสานงาน สพฐ.  ๓.๑ นายสังคม  จันทร์วิเศษ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐๙๔-๕๕๓๙๒๔๒ 
                               ๓.๒ นางจารุวรรณ  รัตภาสกร สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐๘๙-๗๔๔๓๓๗๙ 
                               ๓.๓ นายธนากร  เปรมพลอย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โทร. ๐๘๙-๗๘๘๕๑๒๒ 

 

วันที่ ๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 
(๑ ชั่วโมง) 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

 

๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 (๓ ชั่วโมง) 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๑ ชั่วโมง) 

 ๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.  
(๓ ชั่วโมง) 

๒๕ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

 
สะท้อนการเรียนรู ้

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ 

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร  
โดย   วิทยากรจากศูนย์ฯ 

 

รับ
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ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
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 เว
ลา

 ๑
๒.

๐๐
 –

 ๑
๓.

๐๐
 น
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การจัดการศึกษาทางไกล 
NEW DLTV / DLIT  

 โดย ดร.อนุสรณ์  ฟูเจริญ 
 

การสื่อสารภาษา 
อังกฤษ ด้วย 
Echo English 
โดย วิทยากรศูนย์ฯ 

 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย็
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 เว
ลา

  ๑
๗.

๑๕
 –

 ๑
๘.

๐๐
 น
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การบริหารงาน 
บริหารทั่วไป 

โดย  
วิทยากรจากศูนย์ฯ 

 

 
 

๒๖ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

 
สะท้อนการเรียนรู ้

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

การบริหารจัดการ 
สถานศึกษายุค ๔.๐ 

(VDO) 

โดย  

นายสนิท  แย้มเกษร 

รองเลขาธิการ กพฐ. 

 

ศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

 (VDO) 
โดย 

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

องคมนตรี 

 
ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

(VDO) 
โดย 

วิทยากรจากศูนย์ฯ 
 

 
ผู้นําแห่งความ

ศรัทธา 
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐  
ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 

(ช่วง ๓) 
๑๙.๐๐- ๒๑.๐๐ น. 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

โดย  
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 
๒๗ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

 
สะท้อนการเรียนรู ้

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
การบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศ (VDO) 

โดย 

นายณรงค์  แผ้วพลสงค์ 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
การขับเคลื่อน
นโยบายใน

สถานศึกษา(VDO)  
(๒ ชม.) โดย 

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ. 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐น. 

ประเมิน 
หลังการพัฒนา 

(๓๐ นาที) 
 

 
พิธีปิด มอบ
เกียรติบัตร 

 

 



 
๑๑๐ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายชื่อคณะทํางาน 

 ท่ีปรึกษา 
 ๑. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๓. นายสุทิน  แก้วพนา  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
๔. นายสนิท  แย้มเกษร  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
๕. นายอัมพร  พินะสา  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๖. นายประสิทธ์ิ  เขียวศรี  ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ 

 
คณะทํางานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 ๑. นายนิพนธ์ ก้องเวหา  ผู้อํานวยการ                                       ประธานคณะทํางาน   
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๒. นายพิเชฐร์ วันทอง  ผู้อํานวยการ     คณะทํางาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

๓. นายประทีป ทองด้วง  ผู้อํานวยการ     คณะทํางาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

๔. นายสุชาติ กลัดสุข   ผู้อํานวยการ     คณะทํางาน 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  

๕. นายวิทยา ยางสุด รองผู้อํานวยการ      คณะทํางาน                                           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 

๖. นายชัยศักด์ิ  ต้ังนิติพิฐจักร ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   คณะทํางาน 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

 ๗. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง ศึกษานิเทศก์      คณะทํางาน 
   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

๘. นายพนม เข็มเงิน ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"       คณะทํางาน                                           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 

๙. นายสุขวิทย์  ปู้ทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา     คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 



 
๑๑๑ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๑๐. นางฐิติพร  ศรีแจ่ม      ครู โรงเรียนวัดบ่อกรุ "คุรุประชาสรรค์"        คณะทํางาน                                           
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 

๑๑. สิบตรีประกาศิต  แปลนพิมาย หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เทศบาลตําบลบ่อกรุ   คณะทํางาน 
     จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๒. นายวิเชียร  แก่นไร่  ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

๑๓. นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๔. นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๕. นางสาวร่มไทร  ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๖. นายบุญชู  กระฉอดนอก ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๗. นายรชต  แก้วสวรรค์ ครู โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข)    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๘. นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราช ครู โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๙. นายปราโมทย์ สุวรรณแวก  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่         คณะทํางาน  
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

๒๐. นายเลอศักด์ิ  รัชณาการ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว    คณะทํางาน  
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๑. นายศรัณย์  บัวทองเรือง   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน         คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

๒๒. นายศิริศักด์ิ  วัฒนศิริ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนพลี       คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

๒๓. นายนฤภพ  ขันทับไทย ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา         คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๔. นายเทพรังสรรค์ จันทรังษี ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร          คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



 
๑๑๒ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒๕. นางชรินดา พิมพบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๒๖. นางสุเนตร  ขวัญดํา  ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม         คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

๒๗. นายศราวุธ คําแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม      คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

๒๘. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์   ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม      คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

๒๙. นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

๓๐. นายไพฑูรย์  จารุสาร  ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๓๑. นายภมร  ฟูมฟัก  ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๓๒. นายภาคภูมิ  ทรัพย์อร่าม ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓  

๓๓. นายสุภาพ  พฤกษ์สุวรรณ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๓๔. นายอนิวรรต  จันทร์เทพ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๓๕. นายนัฐวุฒิ  ยอยโพธ์ิสัย ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

๓๖. นางสุพรรณี สมิท  ครู สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์   คณะทํางาน  
    และบุคลากรทางการศึกษา 
๓๗. นางชัชฎา  พารุ่ง  ครู สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์   คณะทํางาน  
    และบุคลากรทางการศึกษา 
๓๘. ว่าท่ี ร.อ.ศศวรรธน์  ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  คณะทํางาน 

                    ขรรค์ทัพไทย ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
 ๓๙. นายนพดล เด่นดวง  ข้าราชการบํานาญ      คณะทํางาน 
 ๔๐. นายสมภพ  แก้วสวรรค์ ข้าราชการบํานาญ      คณะทํางาน 



 
๑๑๓ หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔๑. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  ผู้อํานวยการโรงเรียนวังทองวิทยา      คณะทํางานและเลขานุการ    
             สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

 
คณะทํางานฝ่ายเลขานุการ 

 ๑. นายวัลลพ  สงวนนาม     ผู้อํานวยการ                                       ประธานคณะทํางาน 
     สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ    
 ๒. นางจารุวรรณ  รัตภาสกร นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   คณะทํางาน 
     สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

๓. ส.อ.พิษณุ  เก่งกสิวิทย์  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการรักษาการใน   คณะทํางาน 
   ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ   
   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 ๔. นายสมเกียรติ  พ่ึงคุณไตรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    คณะทํางาน   
             สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 ๘. นายกันตภณ  พิมพาลัย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    คณะทํางาน   
   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

๙. นางสาวพุฒตาล ปราชญ์ศรีภูมิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะทํางาน   
              สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  

๑๐. นายพัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะทํางาน   
   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  

 ๑๑. นายสังคม  จันทร์วิเศษ ผู้อํานวยการ                คณะทํางานและเลขานุการ 
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล    

   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 ๑๒. นายธนากร  เปรมพลอย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
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