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คำนำ 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2551  มาตรา 80  บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
เจตคตทิี่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพทีเ่หมาะสม  ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที่ 29 เมษายน 2563  เพื่อให้ 
ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  โดยให้รับการพัฒนาในลักษณะ
องค์รวม  มีความยืดหยุ่น ทั้งสาระการพัฒนา และวิธีการเรียนรู้ ให้มีความพร้อมในการดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป 

หน่วยพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา หน่วยพัฒนาที่ 58 ประกอบด้วย  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ดำเนินการพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ปีงบประมาณ 2563  โดยเป็นครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จำนวน  58  คน   
และครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  จำนวน  35  คน  รวมทั้งสิ้น จำนวน   
93  คน  ณ  โรงแรมชงโค  วิทยาลัยเทคนิคพังงา จังหวัดพังงา การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว  
จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  และ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการ
พัฒนาในครั้งต่อไปให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา    

หวังว่าเอกสารเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาดังกล่าว  ขอขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ  ผู้ที่เก่ียวข้องและคณะทำงานทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินการ และจัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้           
  
               

  
                                                                     หน่วยพัฒนาที่ 58   

 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
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บทท่ี 1 
 

บทนำ 
 

ความสำคัญและความเป็นมา 
 

 ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 มาตรา 80 กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบางตำแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี  
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ประกอบกับ 
ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ต้องการผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์
และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.กำหนด 

 สำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
พัฒนาตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน  2563 เพื่อให้บรรลุผล
ตามหลักการ  และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องผ่านการ
พัฒนากอ่นแต่งตั้ง ต้องพัฒนาสมรรถนะตามตำแหน่งในลักษณะองค์รวม บูรณาการเสริมสร้างเพ่ิมเติม            
ให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน มีความรู้ ทักษะการบริหารงานการศึกษา มีเจตคติที่ดี มีวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถแปลงยุทธศาสตร์และจุดเน้นของหน่วยงานสู่
การปฏิบัติ ในอันที่จะทำหน้าที่บริหารงานในหน้าทีร่องผู้อำนวยการสถานศึกษา บริหารงาน ปฏิบัติหน้าที่
ราชการให้เกิดประสิทธิผล และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพังงา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับ สำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ร่วมกันจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและดำเนินการจัดการพัฒนาและ
รายงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบต่อไป  

 ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามท่ี ก.ค.ศ. กำหนดจึงจำเป็นต้องมี
การพัฒนาให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการบริหารสถานศึกษา การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย มีวินัย 
คุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถบริหาร
การจัดการในสถานศึกษา วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไปและงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 14 ร่วมกันดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 58 ณ โรงแรมชงโค เมาท์เทน วิว อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ศึกษา



 

 

ดูงานและเรียนรู้จากสภาพจริงของสถานศึกษาในจังหวัดพังงาและภูเก็ต และศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ในอำเภอตะกั่วป่าและอำเภอคุระบุรี  การพัฒนาในครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการพัฒนาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา จำนวน 93 คน ระหว่างวันที่ 4 - 20 กันยายน 2563  โดยมีระยะดำเนินการ 3 ระยะ คือ 
 
ระยะ

ที ่
วัน เดือน ปี การดำเนินการพัฒนา สถานที ่

1 4-11 กันยายน 2563 
การเสริมสร้างสมรรถนะของ                
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

โรงแรมชงโค เมาท์เทน วิว 
อ.เมือง จ.พังงา 

2 13-17 กันยายน 2563  การเรียนรู้ในสภาพจริง 
แหล่งเรียนรู้ชุมชน และ 
สถานศึกษาต้นแบบ 

3 18-20 กันยายน 2563  
การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 

สถานศึกษา 

    

เมื่อเสร็จสิ้นการพัฒนา คณะทำงานจึงได้สรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนา เพ่ือ 
ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการพัฒนาครั้งนี้ต่อไป 

 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ าเขต 14 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 2. เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 
ขอบเขตการดำเนินการ 
 1. กลุ่มเป้าหมาย 
 ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 93  คน แบ่งเป็น 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จำนวน   21 คน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำนวน   25 คน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  จำนวน   12 คน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  จำนวน   35 คน 
 



 

 

 2. ด้านเนื้อหา 
  2.1 ประเมินผลการดำเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ได้แก่ ประเมินผลวิทยากร ประเมินผล 
การดำเนินการพัฒนา ระยะที่ 1  ระยะที่ 2 และระยะที่ 3 
 2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563 
  3. ประเมินผลด้านเวลา  ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 4 - 20 กันยายน 2563 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
 1. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา หน่วยพัฒนาที่ 58 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้ผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งต ั ้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู ้อำนวยการสถานศึกษา ส ังก ัดสำนักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
 2. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา หน่วยพัฒนาที่ 58 ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง สามารถนำผลการดำเนินการพัฒนาฯ ไปใช้ปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถนำไปประยุกต์ใช้และอ้างอิงในการพัฒนา
บุคลากรทางการศึกษาและหลักสูตรอ่ืน ๆ 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  หมายถึง  การดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตาม
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 8 ลงวันที่ 29 เมษายน 2563  ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาพังงา หน่วยพัฒนาที่ 58  
 2. หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา หมายถึง หลักสูตรที่ได้ดำเนินการตามเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กำหนด 
ประกอบด้วย 3 ส่วน 3 ระยะ คือ  
ส่วนที่ 1 : ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  7 วัน  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ (12 ชั่วโมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ (21 ชั่วโมง)  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (30 ชั่วโมง)  
ส่วนที่ 2 : ระยะที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง  5 วัน  
ส่วนที่ 3 : ระยะที ่3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา  3 วัน 
 3. ผู้เข้ารับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต   สำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ที่ได้รับ



 

 

การคัดเลือกและผ่านการสรรหาตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแต่ละจังหวัดและเข้ารับการ
พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  จำนวน 93  คน ณ โรงแรมชงโค เมาท์เทน วิว อ.เมือง จ.พังงา  ดำเนินการ
พัฒนาระหว่างวันที่ 4 - 20 กันยายน 2563  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา  
      1.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา  เป็นการพัฒนาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  
      1.2 ขอบข่ายการพัฒนา  
  1.2.1 การนำความรู้ หลักการบริหารการศึกษา การกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ 
วิธีการบริหารงานไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา  
  1.2.2 การเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีเจตคติที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ  การประพฤติตน และการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่ง 
  1.2.3 การปฏิบัติงานตามหน้าที่ทางวิชาการ การบริหารจัดการ การบังคับบัญชา การเป็น
ผู้ใต้บังคับบัญชาการนิเทศการศึกษาและการประสานงาน 
  1.2.4 การบริหารจัดการตามภารกิจของสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ 
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.2.5 การใช้ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  ดิจิทัล  และเทคโนโลยีในการบริหารจัดการใน
สถานศึกษา 
 1.2.6 เรื่องที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  
 1.3 กำหนดระยะเวลาการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า  120  ชั่วโมง  ทั้งนี้  การกำหนดจำนวนชั่วโมง
ของเนื้อหาสาระตามขอบข่ายการพัฒนาตามความเหมาะสม  
 
2. วิธีการ 
 ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการ ดังนี้  
 2.1 จัดทำรายละเอียดการพัฒนาตามที่หลักเกณฑ์กำหนดให้เหมาะสมกับตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา แล้วแต่กรณี และดำเนินการพัฒนา  
 2.2 กำหนดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และรายละเอียดการประเมินผล  
 2.3 ดำเนินการพัฒนาโดยใช้วิธีการพัฒนาที่หลากหลาย เช่น การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้
จากผู้มีประสบการณ์ การเรียนรู้จากสถานที่จริง การใช้กรณีศึกษา การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ 
การฝึกปฏิบัติงานการนำเสนอผลการศึกษา/เรียนรู้ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 2.4 เกณฑ์การตัดสิน ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และต้องผ่านการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาไม่ต่ำกว่า
ร้อยละ 80 จึงจะถือว่าผ่านการพัฒนา ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาไม่สามารถบรรจุและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งได้  
 



 

 

3. มาตรฐานการพัฒนา 
 ส่วนราชการต้นสังกัดดำเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา ดังต่อไปนี้  
 3.1 การบริหารจัดการ  
 จัดทำรายละเอียดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนา  จัดทำแผนพัฒนา  คัดเลือกวิทยากร และ
วิทยากรพี่เลี้ยงจัดทำข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากร จัดวิทยากรเป็นคณะหรือทีมจัดการเรียนรู้สร้างความ
เข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมินผลการพัฒนากับวิทยากร และดำเนินการพัฒนาให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้เพียงพอ จัดระบบควบคุมคุณภาพ
การพัฒนา รวมทั้งกำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ  
 3.2 วิทยากรและวิทยากรพี่เลี ้ยง วิทยากรและวิทยากรพี่เลี ้ยงต้องเป็นผู ้ที ่มีบุคลิกภาพ
เหมาะสม มีความรอบรู้  มีความสามารถ  มีประสบการณ์ ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทาง
วิชาการ ทางการบริหารการศึกษาและเรื่องที่เก่ียวข้อง มีความรับผิดชอบการพัฒนา และสามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการพัฒนา รวมทั้งสามารถจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสำคัญ  
 3.3 สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา  
   จัดให้มีคูม่ือ สื่อและนวัตกรรมประกอบการพัฒนา ส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้า 
จัดเอกสารสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีเนื้อหาความรู้ทางวิชาการทันสมัย เข้าถึงได้สะดวก 
มีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอ ช่วยให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสนใจ กระตือรือร้น และมีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้  
 3.4 สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา 
 สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม และมีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความ
สะดวกเอ้ือต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนา  
 3.5 การประเมินผลการพัฒนา  
 การประเมินผลการพัฒนาต้องประเมินผลก่อนการพัฒนา ระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุด
การพัฒนาโดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ และได้มาตรฐานตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 
 

4. หลักสูตรการพัฒนา 
       วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ โดยสามารถช่วยเหลือผู้อำนวยการสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา ในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กำหนดยุทธศาสตร์และจุดเน้นในการปฏิรูปและ
การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้นำทางวิชาการ และนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดย 
ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 3 ระยะ ใช้เวลาในการพัฒนา
ไม่น้อยกว่า 15  วัน  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
 
 



 

 

 ระยะที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 7 วัน   
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ (12 ชั่วโมง) 
               หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ภาวะผู้นำทางวิชาการ (21 ชั่วโมง) 
               หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (30 ชั่วโมง) 
 ระยะที่ 2  การเรียนรู้ในสภาพจริง  ระยะเวลา 5  วัน  
  ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ตามสภาพจริง การบริหารจัดการในสถานศึกษา ภาครัฐและเอกชน 
องค์กรเอกชน แหล่งเรียนรู้ที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการ ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
ด้านการบริหาร โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้  มีประสบการณ์ ให้คำแนะนำ มีการกำกับติดตามและ 
ประเมินผลการเรียนรู้ ในสภาพจริง 
 ระยะที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา  ระยะเวลา  3  วัน   
 ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา โดยการศึกษาวิเคราะห์
และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วนำเสนอ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
5. ระยะเวลาในการพัฒนา  
 ใช้เวลาในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า  15  วัน  ระยะเวลาไม่น้อยกว่า  120  ชั่วโมง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. กรอบหลกัสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้   
   ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระยะที่ 1  จำนวน 63 ชั่วโมง 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (12 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 1.1  การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็น                   เวลา   3   ชั่วโมง 
                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา            
รายวิชาที่ 1.2  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับ  เวลา   3  ชัว่โมง 
                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
รายวิชาที่ 1.3  การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง          เวลา   3  ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.4  การพัฒนาวินยัในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา   3  ชัว่โมง 
                   และธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา                           

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ภาวะผู้นำทางวิชาการ  (21 ชั่วโมง)  
รายวิชาที่ 2.1  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ   เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 2.2  ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร                                        เวลา   3   ชัว่โมง   
รายวิชาที่ 2.3  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น  เวลา   3  ชัว่โมง 
                   สำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร                                                   
รายวิชาที่ 2.4  ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ                                  เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 2.5  ผู้นำในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา   3   ชั่วโมง 
                   และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                    
รายวิชาที่ 2.6  การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เวลา   3  ชัว่โมง 
                   (Digital Literacy)                                                                                   
รายวิชาที่ 2.7  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)       เวลา   3   ชั่วโมง 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (30 ชั่วโมง)  
รายวิชาที่ 3.1  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา                                    เวลา   3   ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 3.2  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์                                เวลา   3  ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 3.3  การบริหารงานวิชาการ                                                     เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.4  การบริหารงบประมาณ  เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.5  การบริหารงานทั่วไป  เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.6  การบริหารงานบุคคล   เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.7  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี  เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.8  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่  3.9  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่  3.10  พระบรมราโชบายในหลวงราชการที่ 10 เวลา   3  ชัว่โมง 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. โครงสร้างหลกัสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตั้งให้ดำรงตำแหนง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี รายละเอียดหลักสูตร 

เวลา 
(ช.ม.) 

ประเมินก่อนพัฒนา  (แบบทดสอบจำนวน 30 ข้อ) 30 นาท ี
1 คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์   (12 ชั่วโมง) 

รายวิชาที่ 1.1 การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็น                
                  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา   

3 

รายวิชาที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับ                
                  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

3 

รายวิชาที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง              3 
รายวิชาที่ 1.4 การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ    
                 วิชาชีพและธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษา 

3 

2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ    (21 ชั่วโมง) 
รายวิชาท่ี  2.1 วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ 3 
รายวิชาที่ 2.2 ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร 3 
รายวิชาที่ 2.3 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น 
                  ผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

3 

รายวิชาที่ 2.4 ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ 3 

รายวิชาที่ 2.5 ผู้นำในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลย ี
                  สารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 3 

รายวิชาที่ 2.6 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
                  (Digital Literacy) 

3 

รายวิชาที่  2.7  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy) 3 

3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (30 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่  3.1  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 3 
รายวิชาที่  3.2  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์   3 
รายวิชาที่  3.3  การบริหารงานวิชาการ   3 
รายวิชาที่  3.4  การบริหารงบประมาณ 3 
รายวิชาที่  3.5  การบริหารงานทั่วไป 3 
รายวิชาที่  3.6  การบริหารงานบุคคล   3 
รายวิชาที่  3.7   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี 3 
รายวิชาที่  3.8  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 3 
รายวิชาที่  3.9  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 3 
รายวิชาที่  3.10  พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 3 



 

 

8. วิธีการพัฒนา  
 1. การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้ 
  2. การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
  3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
 4. การฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 
  5. การสังเคราะห์ความรู้จากกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและการฝึกประสบการณ์ 
  6. การนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

9. วิทยากร   
 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยงที่มี 
ความรอบรู ้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและ
การบริหารงานในเรื่องที่รับผิดชอบ มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา และให้
ถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสำคัญท่ีสุด        

10. สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา  
 1. คู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา 
  2. แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบความรู้ 
  3. สื่อเทคโนโลยี 
  4. เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
  5. ชุดการเรียนรู้ 
 6. สถานที่และแหล่งเรียนรู้  

11. การประเมินผลการพัฒนา  

 การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง  พัฒนา  โดยกำหนดให้มีการ
ประเมินก่อนพัฒนา  ระหว่างการพัฒนา  และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด ดังนี้ 
 1. ผู้เขา้รับการพัฒนาศึกษาเอกสารและค้นคว้า จัดทำเอกสารสรุปรายงานการศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเองส่งพร้อมวันรายงานตัว  
 2. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้ก่อนและหลังการพัฒนาด้วยการทดสอบ
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 30 ข้อ  

 3. การประเมินระหว่างการพัฒนา (500 คะแนน)  
          ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (Competency) 
(150 คะแนน) 
     ส่วนที่ 2  การเรียนรู้ในสภาพจริง (200 คะแนน) 

              ส่วนที่ 3  การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (150 คะแนน)   
  



 

 

 4. เกณฑ์การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ผู้เข้า
รับการพัฒนาต้องมีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ ที่กำหนด ดังนี้ 
     4.1  มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  ของระยะเวลาการพัฒนา
ทั้งหมด  
      4.2  ได้คะแนนการประเมินผล ระหว่างการพัฒนาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
           4.3  ผ่านการประเมินความรู้หลังการพัฒนาด้วยการทดสอบความรู้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  

12. บทบาทของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการพัฒนา    
 12.1 บทบาทผู้บริหารโครงการ  
      12.1.1 ประสานกับส่วนราชการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมดำเนินการพัฒนา 
เช่น รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา กำหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 

 12.1.2  ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการ
พัฒนา 

 12.1.3  ดำเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบให้บรรลุจุดประสงค์
ของหลักสูตรที่กำหนด 

 12.1.4 อำนวยความสะดวกแก่วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ 
 12.1.5 ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการพัฒนา 

  12.1.6 กำกับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 12.1.7 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาให้ผู้อำนวยการหน่วยดำเนินการพัฒนา
เพ่ือดำเนินการต่อไป 
 12.2 บทบาทคณะกรรมการวิชาการ       
 12.2.1 ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ดำเนินการพัฒนา 
  12.2.2 พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ในคู่มือ 
  12.2.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเชิงวิชาการให้แก่วิทยากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
            12.3 บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล    
  12.3.1 ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 
และแบบประเมินต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในคู่มือ 
  12.3.2 จัดเตรียมเอกสารแบบประเมินต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในคู่มือให้แก่ผู้บริหารโครงการ 
วิทยากรหรือวิทยากรพ่ีเลี้ยง และผู้ที่เก่ียวข้อง 
  12.3.3 ชี้แจงและทำความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 
ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมินต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในคู่มือแก่ผู้บริหารโครงการ วิทยากร หรือ
วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้เกี่ยวข้อง 
  12.3.4 รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ จากผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
และผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือประมวลผล 
  12.3.5 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรรายบุคคล  



 

 

  12.3.6 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ  
  12.3.7 สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนน และแบบสรุปผล
การพัฒนาตามแบบประเมินที่กำหนดไว้ในคู่มือ ทั้งนี้ ผู้ลงนามในแบบประเมิน ประกอบด้วย ประธาน
หน่วยพัฒนา คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการวัดและประเมินผล ผู้บริหารโครงการ และผู้ประสานงาน
ของสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ รวม 5 คน 
 12.4 บทบาทวิทยากร        
 12.4.1 ศึกษาหลักสูตรและทำความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้
ชัดเจน 
  12.4.2 ดำเนินการจัดกิจกรรมตามขอบข่ายสาระและแนวทางการจัดกิจกรรมของ
หน่วยการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกำหนด 
  12.4.3 วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันในหน่วยการเรียนรู้ในกรณีท่ีมีวิทยากรเป็นทีม 
  12.4.4 ให้คำปรึกษา แนะนำเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในสาระของหน่วย
การเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
  12.4.5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 
     12.5 บทบาทวิทยากรพี่เลี้ยง       
  วิทยากรพี่เลี้ยง  หมายถึง  ผู้ที่ทำหน้าที่ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการพัฒนา 
อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา โดยมีบทบาท ดังนี้ 
  12.5.1 ศึกษาหลักสูตรและทำความเข้าใจสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบให้
ชัดเจน 
 12.5.2 ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้แก่วิทยากร 
  12.5.3 เสริมประสบการณ์การบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา ให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  
  12.5.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้แก่ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  12.5.5 ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่กำหนด 

 
13. กระบวนการพัฒนา          
 13.1  ก่อนการพัฒนา 
       ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า ด้วยตนเองจาก เอกสาร ตำรา บทความ  งานวิจัย  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ประกอบไปด้วย 
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์  
     หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ  
      หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา  
 การพัฒนาตามแนวนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบไปด้วย 
 1. การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
 2. การพฒันาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  



 

 

 3. การพฒันาความเป็นผู้นำทางการบริหาร (Leadership)  
 13.2  ระหว่างการพัฒนา  
 ผู้เข้ารับการพัฒนา รับฟัง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร 
และระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน  ใช้กระบวนการกลุ่มในการดำเนินกิจกรรม ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน และกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินกิจกรรม 
            13.3  หลังการพัฒนา 
 ผู้ผ่านการพัฒนาเป็นผู้มีความรู้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ สามารถนำผลการเรียนรู้
ไปปฏิบัติจริง  โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

14.  แนวปฏบิัติสำหรับผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
 14.1 ศึกษาเอกสารหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน 
 14.2 เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาหรือในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
 14.3 ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรทุกกิจกรรม 
         14.4 ดำเนินการตามกิจกรรมที่วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงได้แนะนำและสังเกต 
 14.5 ทบทวนบทเรียนทุกวันในแต่ละรายวิชา สรุปเป็นองค์ความรู้ 

 14.6 ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยดำเนินการพัฒนา  
 14.7 ในกรณีที่จำเป็นต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อประธานหน่วยพัฒนา โดยผ่าน
ผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรพี่เลี้ยง 
 14.8 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช้วาจาที่สุภาพ ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
 14.9 ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการพัฒนา 
 14.10 ปฏิบัติกิจกรรมอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

15. กระบวนการพัฒนา 

   ส่วนที่  1  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ไม่น้อยกว่า 7 วัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์  ระยะเวลา 12  ชั่วโมง 

คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้   

การพัฒนาบุคลิกภาพของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทักษะการพูด อุดมการณ์ และ
กระบวนทัศน์การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วินัย
ในตนเอง คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้ ที่
เน้นการ ปฏิบัติและการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษามีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์  
 
วัตถุประสงค์   

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา   

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา   

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง   
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

และธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา  
  
ความคิดรวบยอด   

รองผู้อำนวยการสถานศึกษายุคใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพดี  
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีความมุ่งมั่น ด้วยอุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ สามารถบริหารสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานทางการศึกษา  ส่งผลสัมฤทธิ์
ต่อผู้เรียนสู่การพัฒนาการศึกษาของชาติ  
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (12 ช่ัวโมง) 
รายวิชาที่ 1.1  การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็น  เวลา   3  ชัว่โมง 
                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา            
รายวิชาที่ 1.2  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับ  เวลา   3  ชัว่โมง 
                   รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
รายวิชาที่ 1.3  การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง          เวลา   3  ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.4  การพัฒนาวินยัในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา   3  ชัว่โมง 
                   และธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา                           
 



 

 

รายวิชาที่ 1.1  การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา    
                   เวลา  3  ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีอุดมการณ์ กระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา นำอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื้อหา 

1. หลักและวิธีการในการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิในวิชาชีพ 
2. การทำงานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 
3. การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
4. การสื่อสาร โน้มน้าวและจูงใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น การประสานงาน 

การสร้างเครือข่ายและการมีมนุษยสัมพันที่ดี 
5. การวางแผนการทำงานอย่างสร้างสรรค์ 
6. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการ

มีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผล 

1. การตรวจชิ้นงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
วิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค 

วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหาร
การศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการสร้างอุดมการณ์ 
กระบวนทัศน์ ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 
รายวิชาที่  1.2  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
                    เวลา 3 ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองและหาวิธีการแนวทางการ

ปรับปรุงฝึกฝนตนเองได้     
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตำแหน่งรอง

ผู้อำนวยการสถานศึกษา   
 
 
 



 

 

เนื้อหา 
  1. การพัฒนาบุคลิกภาพ   
          การวิเคราะห์ตัวเอง (self-analysis) การปรับปรุงและฝึกฝนตนเอง (Self-improvement  
and Training)  การแสดงออก (Behavior)  การประเมินผล (Evaluation) 
  2. การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ 
  2.1  การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ การวางตัวอย่าง
สง่างาม การพูด การยืน การเดิน การวางท่าทีท่าทาง การสื่อสาร เป็นต้น 
        2.2  การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม การพูด มารยาทในการรับประทานอาหาร การ
ทักทาย ความไม่เห็นแก่ตัว ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธิ์ใจ การรู้จักใจเขาใจเรา ความเป็นคนตรงต่อเวลา 
       2.3  การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
การกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์  การแสดงออกความรัก ความไม่พอใจ ในระดับพอดี  

2.4  การพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญา การพัฒนาตนเองให้มีภูมิรู้ ความรู้สึกนึกคิด
เจตคติ และความสนใจ   
การวัดและประเมิน 

1. สังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพผู้เข้ารับการพัฒนา 
2. ตรวจผลงานจากการฝึกปฏิบัติ 

วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาบุคลิกภาพ มีประสบการณ์ 
เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรม
พัฒนาโดยเน้นการเสริมสร้างบุคลิกภาพแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  
 
รายวิชาที่  1.3  การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง  เวลา   3  ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดที่ถูกต้อง และเหมาะสมกับตำแหน่งรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา 

2. เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนาความมั่นใจในการพูดในโอกาสต่าง ๆ  
เนื้อหา 
           1. เทคนิควิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ 

2. ทักษะการพูดแบบฉับพลัน 
3. บุคลิกภาพในการพูดในโอกาสต่าง ๆ 

การวัดและประเมินผล 
1. การประเมินทักษะการพูด 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะการพูด 

มีประสบการณ์ เทคนิค วิธีการถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนา และ
จัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถฝึกปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ คือ พูด



 

 

ให้ได้ใจคน พูดให้ได้งาน พูดให้ผ่านปัญหา นำพาสู่ความสำเร็จอย่างสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
รายวิชาที่  1.4  การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล  
                   ในการบริหารของสถานศึกษา    เวลา   3   ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางในการรู้จักตัวเอง มีความเป็นครู และความเป็นผู้บริหาร 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางในการเป็นคนดี มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณ มีวินัย

ในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณ 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ และหลัก

ธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา 
4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางในการสร้างความสุข ด้วยการดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เนื้อหา 

1. ความเป็นครู และผู้บริหาร 
2. คนเก่ง คนดี และการปฏิบัติงาน 
3. คนดี มีอุดมการณ์ มีจิตวิญญาณความเป็นครู 
4. การมีวินัยในตนเองของผู้บริหาร 
5. คุณธรรม จริยธรรม  สำหรบัผู้บริหาร 
6. จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมมาภิบาลในสถานศึกษา 
7. การดำรงชีวิตตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
วิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ มีเทคนิค 

วิธีการถ่ายทอดที่ดีเข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการ 
ศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการสร้างอุดมการณ์ มี
จิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนดีการมีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และ 
สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ภาวะผู้นำทางวิชาการ                           ระยะเวลา      21       ชั่วโมง 
 

คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
ภาวะผู้นำทางวิชาการมุ่งพัฒนาเพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ นโยบาย ภารกิจ จุดเน้น 

การบริหาร จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การนิเทศภายในส่งเสริมให้
มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพ ฝึกปฏิบัติ ประเมิน 
วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  มียุทธศาสตร์การบริหารสู่ความสำเร็จ เป็นผู้นำทางวิชาการ เพ่ือ
ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผู้นำทางวิชาการ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของ
ชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาวะผู้นำทางวิชาการและสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างมี ประสิทธิภาพ 

2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทำหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง และตามความต้องการของสถานศึกษา มีการนำหลักสูตรไปใช้ และประเมินผล
การใช้หลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ 

3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเป็นผู้นำการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
และวัดผล ประเมินผลตามหลักสูตรการสอนได้ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดำเนินการนิเทศภายในได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกบั
บริบทของ สถานศึกษา 

5. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทำนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยในชั้น
เรียนและนำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
 6. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
 7. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  
ความคิดรวบยอด 

ภาวะผู้นำทางวิชาการเป็นทักษะสำคัญสำหรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียนและต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะในยุคของการเปลี่ยนแปลง 
ที่ต้องนำทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) ทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ 
(English Literacy) มาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน และการนิเทศติดตาม
รูปแบบใหม่ๆ 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  ภาวะผู้นำทางวิชาการ  (21 ชั่วโมง)  
รายวิชาที่ 2.1  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ   เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 2.2  ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร                                        เวลา   3   ชัว่โมง   
รายวิชาที่ 2.3  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น  เวลา   3  ชัว่โมง 
                   สำคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร                                                   
รายวิชาที่ 2.4  ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ                                  เวลา   3  ชัว่โมง 



 

 

รายวิชาที่ 2.5  ผู้นำในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  เวลา   3   ชั่วโมง 
                   และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา                                                    
รายวิชาที่ 2.6  การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  เวลา   3  ชัว่โมง 
                   (Digital Literacy)                                                                                   
รายวิชาที่ 2.7  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)       เวลา   3   ชั่วโมง 
 
รายวิชาที่  2.1  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความสำเร็จ                           
                    เวลา  3  ช่ัวโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการ
วิเคราะห์สภาพ ปัจจุบัน ปัญหา นโยบายและตามความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารการเปลี่ยนแปลงและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
มีภาวะผู้นำทางวิชาการ 
เนื้อหา 

1. การกำหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา 
นโยบายและตามความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  

2. ภาวะผู้นำทางวิชาการ 
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

     3.1 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
     3.2 นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วนและนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
     3.3 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการ
บริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยทำให้ผู้เข้า
รับการพัฒนามีภาวะผู้นำทางวิชาการ  มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการสู่ความ 
สำเร็จ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

รายวิชาที่ 2.2  ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร   เวลา 3 ช่ัวโมง   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการบริหารจัดการพัฒนาหลักสูตร 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น

ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 



 

 

เนื้อหา 
1. การบริหารจัดการหลักสูตร 
2. หลักสูตรการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. หลักสูตรท้องถิ่น 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค 

วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหาร  
สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยภาวะผู้นำในการบริหารจัดการ
หลักสูตรในสถานศึกษา และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  
 
รายวิชาที่  2.3  ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการ 
                   วัดและประเมินผลตามหลักสูตร     เวลา    3    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสำคัญ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
เนื้อหา 

1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
2. การบริหารการเปลี่ยนแปลง 

2.1 กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2.2 นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วน และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 
2.3 การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 3. การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
4. ความเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค 
วิธีการถ่ายทอด ที่ดีเข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ทางการบริหารการ 
ศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นำการ 
เปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 
และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชา อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 



 

 

รายวิชาที่  2.4  ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ         เวลา    3    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้รับการพัฒนารู้แนวทางในการเป็นผู้นำแห่งศรัทธา 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้แนวทางและเกิดทักษะการตัดสินใจที่ดี 

เนื้อหา 
1. ภาวะผู้นำแห่งศรัทธา 
2. เทคนิควิธีการบริหารด้วยภาวะผู้นำแห่งศรัทธา 
3. ทักษะการตัดสินใจที่ดี 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที ่มีความสามารถในการพูด/บรรยายที่สามารถปลุกเร้า กระตุ้น

ความคิดจนนำไปสู่สำนึกที่ดี และสามารถให้ผู้รับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวง
เสวนา กำกับ ควบคุมให้อยู่ในประเด็น การแสดงความคิดเห็น เพื่อเห็นภาพของการเป็นภาวะผู้นำ
แห่งศรัทธา และทักษะการตัดสินใจ อีกท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีจิตมุ่งมั่น 
ตั้งใจจริง และแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นบุคคลที่น่าเคารพ/ศรัทธา และมีความเป็น
ผู้นำทางวิชาการและมีทักษะการตัดสินใจที่ดี 
 
รายวิชาที่  2.5  ผู้นำในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมา  
                    ใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา               เวลา   3   ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับผู้นำในการนิเทศภายในไปใช้ในการ  
บริหารจัดการในสถานศึกษา 

2. เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำความรู ้เกี ่ยวกับพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เนื้อหา 

1. ผู้นำในการนิเทศภายในสถานศึกษา 
2. การนิเทศ 
3. การพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. งานวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
 



 

 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค

วิธีการถ่ายทอด ที่ดี  เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับทางวิชาการ ทางการบริหารการ ศึกษา 
สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นำในการ
นิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 

รายวิชาที่ 2.6  การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)      
                   เวลา 3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษาให้มีความรู้และทักษะ
ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. เพื่อให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดจิทิัล 
ที่เป็นมาตรฐาน และได้รับการรับรองสมรรถนะจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือเพ่ือนำไปสู่ความก้าวหน้าใน
วิทยะฐานะต่อไป 
 3. เพื่อบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกลุ่มรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา ให้เป็นค่าตัวเลขทางสถิติ เพ่ือหน่วยงานจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนากำลังคนได้
ตามเป้าหมาย 
เนื้อหา 

1. การเรียนรู้ด้านดิจิทัลแบบออนไลน์ : เป็นการเรียนรู้จากเว็บไซต์ของ Microsoft โดย
ใช้ Digital Literacy Learning Platform : หลักสูตร Digital Literacy เป็นหลักสูตรเวอร์ชั่นภาษา 
อังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้พื้นฐานการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  

1.1 ผู้เรียนที่จบหลักสูตรจะเข้าใจแนวคิดและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน 
ได้แก่  

      • เรียนรู้เรื่องฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์ (Interacting with hardware and devices) 
      • เนื้อหาดิจิทัลออนไลน์ (Consuming digital content online) 
      • การสื่อสารออนไลน์ (Communicating online) 
      • ความปลอดภัยการใช้คอมพิวเตอร์ (Computer privacy, safety and security) 
      • ความสุภาพและการมีมารยาทในการใช้สื่อออนไลน์ (Online etiquette and civility) 
      • การเข้าถึงและแก้ไขเนื้อหาดิจิทัล (Accessing and modifying digital content) 
      • ความร่วมมือบนออนไลน์ (Online collaboration) 
1.2 เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 6 เรื่อง คือ 
      1.2.1 การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ 
      1.2.2 การสื่อสารออนไลน์ 
      1.2.3 การสร้างเนื้อหาดิจิทัล 
      1.2.4 การเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ 
      1.2.5 หน้าที่และความรับผิดชอบในการใช้งานระบบออนไลน์อย่างปลอดภัย 
      1.2.6 การจัดการเนื้อหาดิจิทัลและการทำงานร่วมกันบนระบบออนไลน์ 



 

 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน การวัดและประเมินทักษะด้านดิจิทัล Digital Literacy เพ่ือดำรง 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย 2 ด้าน คือ 
  1.1 ด้านความรู้ความเข้าใจดิจิทัล  
   1.1.1  เข้าสู่ระบบการประเมินโดยใช้เมล์ที่ทำไว้ให้ (xxxx@obecmail.org) 
   1.1.2  เข้าสู่ Application : Teams  
   1.1.3  เข้าสู่ Application : Forms  
  1.2 ด้านทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ (ผลงาน) : ใช้ Flipgrid Apps.  
              2. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literacy) และมีความสามารถในบรรยายสร้างความเข้าใจ สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ดี เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง 
ให้เกิดทักษะเพ่ือนำมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 
 
รายวิชาที่ 2.7  การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)     เวลา   3   ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะของกลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้มีความรู้และทักษะ
ในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน 
 2. เพื่อให้รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษด้วย 
ชุดข้อสอบที่เป็นมาตรฐานในระดับนานาชาติ และได้รับการรับรองสมรรถนะจากหน่วยงานที่น่าเชื่อถือ
เพ่ือนำไปสู่ความก้าวหน้าในวิทยฐานะต่อไป 
 3. เพื่อบ่งชี้สมรรถนะและความสามารถด้านภาษาอังกฤษของกลุ่มรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ให้เป็นค่าตัวเลขทางสถิติ เพ่ือหน่วยงานจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพัฒนากำลังคนได้ตามเป้าหมาย 
เนื้อหา 
 รองผู้อำนวยการสถานศึกษาต้องผ่านการวัดความรู้พื้นฐานตามลำดับ CEFR - Exam 
ใน 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน มีเป้าหมายวัดระดับ A1 , A2 , B1 , B2 มีกระบวนการโดย
การเข้ารับการทดสอบด้วยแบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อวัดระดับความรู้พื้นฐาน และเข้ารับการพัฒนา
ด้วยตนเองให้มีทักษะที่สูงขึ ้นอีกไม่น้อยกว่า 1 ระดับ ตามเป้าหมายที่สำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกำหนด 
กระบวนการดำเนินงาน 

1. การลงทะเบียน 
          1.1  ผู้เข้าสอบ เข้าไปลงทะเบียนในระบบจากเว็ปไซด์ของสถาบันภาษาอังกฤษ  
https://www.englishinstitute.obec.go.th 
          1.2  ผู้เข้าสอบกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
          1.3  เข้าระบบการสอบ 
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 2.  การทดสอบครั้งท่ี 1 
            2.1  สอบจากศูนย์สอบแต่ละภูมิภาค 
            2.2  แบ่งรอบสอบตามมาตรฐานศูนย์สอบ 
            2.3  ผู้เข้าสอบทำการทดสอบออนไลน์ 
       3.  การรายงานผลการสอบ  
            3.1  ผู้เข้าสอบสามารถทราบผลการสอบของตนเองทันทีหลังจากสอบเสร็จ 
            3.2  ใบรายงานผลการสอบจะยังคงอยู่ในระบบ 
            3.3  ผู้เข้าสอบสามารถเข้าไปดูผลการสอบของตนเองจากระบบเว็บไซด์ของสถาบัน
ภาษาอังกฤษ  https://www.englishinstitute.obec.go.th 
      4. การพัฒนาตนเอง 
          4.1  ผู้เข้าสอบเลือกพัฒนาตนเองด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลงเรียนออนไลน์ การ
อบรมด้วยหลักสูตรต่าง ๆ ตามความต้องการ 
          4.2  ผู้เข้าสอบขอคำปรึกษาแนะนำจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Human Resources 
Development Centre)  
     5. การทดสอบ ครั้งท่ี 2 หลังการพัฒนา 
          5.1  ดำเนินการสอบจากศูนย์พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (OBEC Human Resources Development 
Centre) ที่อยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน 
          5.2  สถาบันภาษาอังกฤษรายงานผลการทดสอบครั้งที่ 2 กับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
การวัดและประเมินผล 
          1. การทดสอบ 
          2. การสังเกตพฤติกรรม 
วิทยากร 
          คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถด้านการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ 
(English Literacy) และมีความสามารถในบรรยายสร้างความเข้าใจ สื่อสารถ่ายทอดความรู้ได้ดี เพ่ือ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้
เกิดทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ด้าน  
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ระยะเวลา  30  ชั่วโมง 
คำอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สามารถวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศ
และหลักการที่เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทรัพยากร
ทางการศึกษา ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและการนิเทศ กำกับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล
โดยใช้วิธีการศึกษา เอกสารการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถ 
จัดการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

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


 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา

บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถในการบริหาร และการจัดการใน

สถานศึกษาโดยประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

และการ นิเทศ กำกับ ติดตามประเมินและรายงานผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ความคิดรวบยอด 

รองผู้อำนวยการสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์นโยบาย ภารกิจ บทบาท หน้าที่ 
ความรับผิดชอบ การวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจ บนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและหลักการที่
เหมาะสม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา   (30 ชั่วโมง)  
รายวิชาที่ 3.1  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา                                    เวลา   3   ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 3.2  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์                                เวลา   3  ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 3.3  การบริหารงานวิชาการ                                                     เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.4  การบริหารงบประมาณ  เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.5  การบริหารงานทั่วไป  เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.6  การบริหารงานบุคคล   เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.7  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี  เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่ 3.8  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่  3.9  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ เวลา   3  ชัว่โมง 
รายวิชาที่  3.10  พระบรมราโชบายในหลวงราชการที่ 10 เวลา   3  ชัว่โมง 
 
รายวิชาที่  3.1  การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา          เวลา      3     ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของ

กระทรวง ศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนากำหนดแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการ

และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
เนื้อหา 

1. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่
เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา เช่น 

 1.1 นโยบายแนวทางการจ ัดการเร ียนการสอน ของโรงเร ียนส ังก ัดสำน ักงาน
คณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 



 

 

  1.2 นโยบายการพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)  
  1.3 นโยบายการพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English Literacy)  
                1.4 นโยบายการพัฒนาความเป็นผู้นำทางการบริหาร (Leadership)  
        1.5 การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย NEW DLTV/DLIT 

                เป็นต้น 
2. หลักการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผล 

1. การตรวจชิ้นงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค 

วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหาร 
สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้พัฒนา
สามารถการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้
ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
รายวิชาที่ 3.2  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์        เวลา     3      ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาได้ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการบริหารการจัดการศึกษา 
เชิงกลยุทธ์ 
 3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาได้ 
เนื้อหา 
 1. การจัดทำแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 
 2. การวางแผนและการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์   
 3. การพัฒนากลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษา 
การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจชิ้นงาน 
 2. ตรวจการสรุปองค์ความรู้  

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
 



 

 

วิทยากร  
  คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค
วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความ
เชี ่ยวชาญในการบริหารงบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัด
กิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ และสามารถบูรณาการกิจกรรม
การเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได ้
 
รายวิชาที่ 3.3  การบริหารงานวิชาการ                      เวลา    3    ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานวิชาการและสามารถนำ
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
เนื้อหา 
 1. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานวิชาการ 
  1.1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  1.2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  1.3 การวัดผล ประเมินผล และดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
  1.4 การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  1.5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
  1.6 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
  1.7 การนิเทศการศึกษา 
  1.8 การแนะแนวการศึกษา 
  1.9 การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 
  1.10 การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
  1.11 การประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
  1.12 การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน 
สถานศึกษา  สถานประกอบการ และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
 2. แนวทางการบริหารงานวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
การวัดและประเมินผล 
 1. การตรวจชิ้นงาน 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
วิทยากร 
  คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค
วิธีการถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความ 
เชี่ยวชาญในการบริหารงานวิชาการเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัด
กิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติทางด้านการบริหารงานวิชาการ และสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 



 

 

รายวิชาที่  3.4  การบริหารงบประมาณ                      เวลา      3       ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจ การบริหารงบประมาณและสินทรัพย์ใน
สถานศึกษาและสามารถนำความรู้ความเข้าใจไปใช้การบริหารสถานศึกษา 
เนื้อหา 
 1. การวางแผนและการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
               1.1 การจัดทำและแนวทางของบประมาณ 
               1.2 การจัดสรรงบประมาณ 
               1.3 การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการ
ดำเนินงาน 
               1.4 การระดมทรัพยากรและระดมทุนเพ่ือการศึกษา 
 2. งานการเงินและบัญชี 
 3. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 4 ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
การวัดและประเมินผล 

1. การตรวจชิ้นงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
  คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค
วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความ
เชี ่ยวชาญในการบริหารงบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัด
กิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติทางด้านการบริหารงบประมาณ และสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
รายวิชาที่  3.5  การบริหารงานทั่วไป                      เวลา        3       ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานทั่วไป และสามารถนำความรู้
ความเข้าใจไปใช้การบริหารสถานศึกษา และเสริมสร้าง ความเข้าใจ เกี ่ยวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่คุณภาพ 
เนื้อหา 
 1. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานทั่วไป 
 1.1 การดำเนินงานธุรการ 
 1.2 งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1.3 การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 1.4 การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 1.5 การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 1.6 งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 



 

 

  1.7 การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป 
  1.8 การจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
  1.9 การจัดทำสำมะโนผู้เรียน 
  1.10 การรับนักเรียน 
  1.11 การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม
อัธยาศัย 
  1.12 การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  1.13 การประชาสัมพันธ์ 
  1.14 การส่งเสริมสนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคลชุมชนองค์กรและ
หน่วยงานอื่น 
  1.15 การจัดระบบควบคุมภายในหน่วยงาน 
  1.16 งานบริการสาธารณะ 
  1.17 งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 2. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพและภาพความสำเร็จ 
การวัดผลประเมินผล 

1. การตรวจผลงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค
วิธีการถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงานทั่วไปเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา และจัดกิจกรรม
การพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติทางด้านการบริหารงานทั่วไป และบริหารจัดการสถานศึกษาสู่คุณภาพ
และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
รายวิชาที่  3.6  การบริหารงานบุคคล     เวลา       3     ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้  ความเข้าใจการบริหารงานบุคคล  และสามารถนำ
ความรู้ความเข้าใจและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
เนื้อหา 
 1. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานบุคคล 

 1.1 การวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง 
  1.2 การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
  1.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  1.4 วินัยและการรักษาวินัย 
  1.5 การออกจากราชการ 
  2. ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาล 
  3. การจัดทำภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 1. การตรวจชิ้นงาน 
 2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค
วิธีการถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความ
เชี่ยวชาญในการบริหารงบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรม
การพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติทางด้านการบริหารงานบุคคล และสามารถบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
รายวิชาที่  3.7   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี     เวลา   3   ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัล
และเทคโนโลยี 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนำดิจิทัลและเทคโนโลยีมาใช้บริหารจัดการ
สถานศึกษา 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นประโยชน์และตระหนักเก่ียวกับการบริหารจัดการ
สถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี 
เนื้อหา 

1. ความหมาย หลักการ แนวคิด และขอบข่ายดิจิทัลและเทคโนโลยี 
2. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้

ดิจิทัลและเทคโนโลยี มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา 
สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ 
 
 
 

 

 



 

 

รายวิชาที่  3.8  ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)                 เวลา        3       ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้าง/จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพใน

โรงเรียนของตนเอง 
3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นประโยชน์และตระหนักเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทางวิชาชีพ 
เนื้อหา 

1. ความหมาย หลักการ แนวคิด และขอบข่ายชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
2. การสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

การวัดและประเมินผล 
1. การตรวจชิ้นงาน 
2. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มี

บุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย 
และประสบความสำเร็จเป็นที ่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู ้ร่วมกับรายวิชาอื ่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องได ้
 
รายวิชาที่ 3.9  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ          เวลา   3   ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับลักษณะพิเศษของ  Education 4.0 และ
คุณลักษณะของเด็กไทยในอนาคต 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ในยุค 4.0 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกำหนดแนวทางการบรหิารจดัการสถานศึกษาในยุค 4.0  
สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้  
เนื้อหา 

1. ลักษณะพิเศษของ  Education 4.0 
2. คุณลักษณะของเด็กไทยในอนาคต 
3. การศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
4. ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษายุค 4.0 
5. Internet of Thing (IoT) กับการบริหารสถานศึกษา 
6. คุณลักษณะผู้บริหารยุค Digital 
7. ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค 4.0 

 



 

 

การวัดและประเมินผล 
 1. ตรวจชิ้นงาน 
 2. ตรวจการสรุปองค์ความรู้  

 3. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
วิทยากร  
 คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ มีความสามารถ ประสบการณ์ 
เทคนิค วิธีการถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับในทางการบริหาร สามารถ 
ถ่ายทอดความรู้ทางการบริหารจัดการสถานศึกษายุค 4.0 ในประเด็น ลักษณะพิเศษของ Education 
4.0 คุณลักษณะของเด็กไทยในอนาคต การศึกษากับการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 ดิจิทัลเทคโนโลยี
กับการบริหารสถานศึกษายุค 4.0 Internet of Thing (IoT) กับการบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะ
ผู้บริหารยุค Digital ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค 4.0 และความรู้อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
รายวิชาที่ 3.10  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและพระบรมราโชบาย ร.10    เวลา   3 ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจพระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 
2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการ 

ศึกษาได้ 
เนื้อหา 

1. พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ 1) มีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง - มีคุณธรรม 3) มีงานทำ - มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองที่ดี 

2. ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร” 

- ความหมาย 
- ความเป็นมา 
- ลักษณะที่ทรงดำเนินการ 

3. ศาสตร์พระราชา โครงการต่าง ๆ  
4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข  4 มิติ 
5. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา 

การวัดผลประเมินผล 
1. การตรวจผลงาน 
2. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
 คัดเลือกวิทยากร  ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการประเมิน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
หรือผ่านการประเมินผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง จากมูลนิธิยุวสถิรคุณ หรือผู้บริหาร
ที่มีความรู้ ความเข้าใจใน พระบรมราโชบายในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการศึกษา 4 ด้าน และ“ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์  และมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
 



 

 

 

 

   ส่วนที่  2  การเรียนรู้ในสภาพจริง            ไม่น้อยกว่า    5    วัน  

คำอธิบาย 
 ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรม
หรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ องค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านให้ความรู้ แนะนำ โดยการเรียนรู้และประเมินผลจากสภาพจริง  
วัตถุประสงค์ 
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการจากสถานศึกษาที่ประสบผล  
สำเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบความสำเร็จ
จากองค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
  1. เรียนรู้ตามสภาพจริงในสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมการบริหาร และหรือมีการจัดการ ศึกษา
ประสบผลสำเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ระยะเวลา  3  วัน 
  2. เรียนรู้ในองค์กร หน่วยงาน ชุมชน แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ระยะเวลา  1  วัน  
  3. สรุปและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระยะเวลา  1  วัน 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

1. เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  โดยจัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ
ไม่เกิน  10  คน เป็นระยะเวลา 5 วัน 

 1.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

      1.1.1 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบ O-NET / NT ที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงกว่าระดับชาติอย่างต่อเนื่อง หรือที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ หรือสถานศึกษาที่มีนวัตกรรมดีเด่น และ 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ตามขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก 
กำหนดเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์  
    1.1.2 คัดเลือกองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมดีเด่น 
และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ มีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการ มีวิสัยทัศน์ องค์การ 
กระบวนการบริหารจัดการ รูปแบบการพัฒนาองค์การ ปัจจัยความสำเร็จด้านการประสานงาน ความ
ร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ กำหนดเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์  

    1.2  กิจกรรมศึกษาดูงานสถานศึกษา ที่มีนวัตกรรมดีเด่น และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
โดยแบ่งกลุ่ม ๆ ละ 10 คน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
 
 



 

 

  

 

   1.3  ชิ้นงาน/คะแนน 

 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 

1-3 1.1 ฟังบรรยายสรุปสภาพปัจจุบันของสถานศึกษา 
1.2 ศึกษางานของกลุ่มต่าง ๆ ในสถานศึกษาโดยศึกษาแบบ
เจาะลึกในกระบวนการทำงาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่เป็น
เลิศและการศึกษารายกรณี (Case Study) 

 

 

4 ศึกษาดูงานองค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่
กำหนด 

 

5 สรุปผลการศึกษาดูงานและจัดทำรายงานผลการศึกษาดูงานและ
นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 

งาน/ชิ้นงาน รายละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 

การเข้าร่วม
กิจกรรม 

พฤติกรรมการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม เช่น การตรงต่อเวลา ความเป็นผู้นำ ผู้ตาม 
และการให้ความร่วมมือต่อกิจกรรม  

40 
ผอ.ต้นแบบ/

วิทยากรพี่เลี้ยง 

งานกลุ่ม 
รายงานผลการศึกษาดูงานประกอบด้วยภาพรวม 
ของสถานศึกษา บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา 
นวัตกรรม การปฎิบัติที่เป็นเลิศ จำนวน 20-30 หน้า  

40 วิทยากรพี่เลี้ยง 

รายบุคคล 

รายงานการศึกษารายกรณี (Case Study)
ประกอบด้วย สภาพปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
ของสถานศึกษา การวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ         
ของผู้ศึกษาดูงาน จำนวน 5-10 หน้า 

20 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

งานกลุ่ม 

รายงานผลการศึกษาดูงานประกอบด้วยภาพรวม
ขององค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้
ต่าง ๆ บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา นวัตกรรม 
การปฏิบัติที่เป็นเลิศ ฯ จำนวน 20-30 หน้า  

40 วิทยากรพี่เลี้ยง 

รายบุคคล 
สรุปองค์ความรู้/การนำไปใช้ ที่ได้จากการศึกษา 
ดูงาน องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่ง
เรียนรู้ต่าง ๆ จำนวน  5-10 หน้า 

20 วิทยากรพี่เลี้ยง 

การเสนอผล
การศึกษาดูงาน 

นำเสนอผลการฝึกประสบการณ์และการศึกษาดู
งาน ด้วย power point หรือวิธีการอ่ืน ๆ  40 

ผอ.ต้นแบบ/
วิทยากรพี่เลี้ยง 



 

 

    1.4  ผู้อำนวยการสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่ง
เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์บรรยายสรุป ถ่ายทอดประสบการณ์ อำนวยความสะดวก กำหนด
สถานที่ศึกษาดูงาน และประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. สถานศึกษา ที่มีนวัตกรรม และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
2. องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรม และการบริหารที่เป็นเลิศ  

การวัดและประเมินผล 
 1.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 2. สังเกตพฤติกรรม 
 3. งานกลุ่ม 
 4. งานรายบุคคล 
 5. การนำเสนอผลงาน/นิทรรศการ 
 
 
  ส่วนที่ 3  การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา   ไม่น้อยกว่า  3  วัน 
 
คำอธิบาย 
 ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา โดยศึกษาวเิคราะห์ 
สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริง แล้วนำเสนอ
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดทำแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา  
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนานำผลการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะและเรียนรู้สภาพจริง
มาประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา  
  3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการนำเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะในส่วนที่ 1 
และการเรียนรู้ในสภาพจริงในส่วนที่ 2   
  2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ในเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสถานศึกษา  องค์กร หน่วยงาน ชุมชน และ
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรม และการบริหารที่เป็นเลิศ  

3. จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา   
แนวทางการจัดกิจกรรม   
 ผู้เข้ารับการพัฒนานำความรู้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้จากสภาพจริงมา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดทำกิจกรรมดังนี้ 
 



 

 

 
 

ชิ้นงาน/คะแนน 

 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา 
   1. เอกสาร/ใบงาน 
   2. สื่อเทคโนโลยี 
            3. นิทรรศการ/บอร์ด 
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 

1 1. นำเสนอภาพรวมที่ไปศึกษาดูงานที่สถานศึกษา โดยจัดนิทรรศการและ
นำเสนอด้วย Power Point กลุ่มละประมาณ 10 – 15 นาท ี
2. จัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาใหม่ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เจาะลึก กรอบงานใน
สถานศึกษา จากทุกกลุ่ม นวัตกรรม ผลสำเร็จ จุดเด่น จุดด้อย การปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศ และการศึกษารายกรณี 

 

2 1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ที่มาบูรณาการเพ่ือจัดเรียงลำดับความสำคัญของ
ปัญหาแล้วเลือกปัญหาที่สำคัญที่สุดมาจัดทำแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
2. จัดทำแผนกลยุทธ์จากปัญหาที่สำคัญที่สุดเพ่ือแก้ปัญหา  หรือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา จัดทำบอร์ดแสดงกระบวนการการจัดทำแผน
กลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

3 นำเสนอแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มละประมาณ 
15 นาที   

งาน/ชิ้นงาน รายละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 

การนำเสนอและการทำงานเป็นทีม (งานกลุ่ม) 
การนำเสนอกระบวนการ
จัดทำแผนกลยุทธ์ 

- กระบวนการกลุ่ม 
- ขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM)   

50 วิทยากรพี่เลี้ยง 

การนำเสนอและ 
การจัดนิทรรศการ 

- นิทรรศการ 
- การนำเสนอ 50 วิทยากรพี่เลี้ยง 

การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (รายบุคคล) 
แผนพัฒนาการศึกษาเพื่อ
ความเป็นเลิศ 

- จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือความ
เป็นเลิศ 50 วิทยากรพี่เลี้ยง 



 

 

  การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตพฤติกรรม  
 2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
 3. งานรายบุคคล/กลุ่ม 
 4. นำเสนอผลงาน                  

 
การวัดและประเมินผล 

การประเมินผล 
 การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนา โดยกำหนดให้มีการ
ประเมินก่อนพัฒนา ระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังนี้ 
 1. การประเมินก่อนการพัฒนา  
             ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้ก่อนรับการพัฒนาด้วยการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะสำหรับตำแหน่งที่เข้ารับการพัฒนา  
 2.  การประเมินระหว่างการพัฒนา (500 คะแนน) 
 ส่วนที่ 1  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (150 คะแนน) 
  ส่วนที่ 2  การเรียนรู้ในสภาพจริง  (200 คะแนน) 
      การเรียนรู้ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน โดย
สังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสรุปองค์ความรู้หรือชิ้นงานที่กำหนด   
 ส่วนที่ 3  การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
ประเมินจากคุณภาพชิ้นงาน การนำเสนอ และการทำงานเป็นทีม ประกอบด้วย  (150 คะแนน) 
 3. เกณฑ์การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้ 
  3.1  มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการ
พัฒนาทั้งหมด  
  3.2  ได้คะแนนการประเมินผล ระหว่างการพัฒนาไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
       3.3  ผ่านการประเมินความรู้หลังการพัฒนาด้วยการทดสอบความรู้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา 
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80  
กรอบการประเมิน 
 1. ด้านระยะเวลา 
  1.1 มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนา
ทั้งหมด 
  1.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมและผ่านการพัฒนาทั้ง 
3 ส่วน ดังนี้ 
   ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
   ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 



 

 

   ส่วนที่  3  การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
 2. ด้านการประเมินผลระหว่างการพัฒนาและเม่ือสิ้นสุดการพัฒนา รายละเอียด ดังนี้ 
 2.1  การประเมินระหว่างการพัฒนา (500 คะแนน) 
              ส่วนที่ 1  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
(Competency) (150 คะแนน) 
                     การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ประเมินจากการสังเคราะห์
องค์ความรู้ การนำไปประยุกต์ใช้ หรือชิ้นงานที่กำหนด 3 หน่วยการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
การเรียนรู้ ประเมินจาก 

   1. สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Strategy Formulation) 
(20 คะแนน) 

   2. สรุปองค์ ความรู้ จากการอบรมพัฒนา   (100 คะแนน) 
   3. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วม           (30 คะแนน) 

 ส่วนที่  2  การเรียนรู้ในสภาพจริง (200 คะแนน) 
   การเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ตามสภาพจริงการบริหารจัดการสถานศึกษา องค์กร 
หน่วยงาน ที่มีนวัตกรรม โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสรุปองค์ความรู้หรือชิ้นงานที่กำหนด  
(200 คะแนน)  ประเมินจาก 
  1. พฤติกรรมการเรียนรู้และการเข้าร่วมกิจกรรม    
     2. การนำเสนอผลการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริงและการศึกษาดูงาน
องค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร                                 
(40 คะแนน)   (งานกลุ่ม)  
                         3. การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง (40 คะแนน) 
(งานกลุ่ม)    
 4. การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง  (20 คะแนน) 
(รายบุคคล)   
   5. การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่มี
นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร   (40 คะแนน)  (งานกลุ่ม) 
 6. การสรุปองค์ความรู้จากการศึกษาดูงานองค์กร/หน่วยงาน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ที่มี
นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านการบริหาร   (20 คะแนน) (รายบุคคล)    

ส่วนที่ 3  การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา (150  คะแนน)   
 3.1  การนำเสนอและการทำงานเป็นทีม  (100 คะแนน) ประเมินจาก 
         3.1.1  การนำเสนอกระบวนการการจัดทำแผนกลยุทธ์   (50  คะแนน) 
         3.1.2  การนำเสนอและการจัดนิทรรศการ     (50  คะแนน) 
                     3.2 ประเมินจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศรายบุคคล  50 คะแนน)   
 2.2 คะแนนประเมินระหว่างการพัฒนาในแต่ละส่วน  ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
         3. การประเมินเม่ือสิ้นสุดการพัฒนา (30 คะแนน) 



 

 

       ผลการประเมินจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาโดยทำแบบทดสอบหลัง
เรียน จำนวน 30 ข้อ มีผลการประเมินไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
 สรุป เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมิน โดยใช้ผลจากกระบวนการ 
พัฒนาทั้ง 3 ส่วน และประเมินความสามารถในการประมวลผลองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาโดยกำหนดเกณฑ์ 
การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังนี้ 
   1. มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการ
พัฒนาทั้งหมด  
   2. ได้คะแนนประเมินระหว่างการพัฒนาในแต่ละส่วน ไม่ตำ่กว่าร้อยละ 80 
   3. ได้คะแนนประเมินความรู้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 
  

แนวคิดการพัฒนาบุคลากร 
การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีประสิทธิภาพต้องเข้าใจทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ครู เช่น พื้นฐานความเป็นมนุษย์ซึ่งมีแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ เกี่ยวกับสติปัญญา องค์ประกอบของการ
พัฒนา และวิธีการพัฒนา ซึ่งองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับทฤษฎีการพัฒนาครูและ
บุคลากร มีรายละเอียด ดังนี้ 

ความหมายการพัฒนาครูและบุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์   
                Nadler (1987)  กล่าวถึงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล หรือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
หมายถึง อนุกรมของกิจกรรมต่าง ๆ   ที่ถูกออกแบบและจัดระบบเพื่อนำไปปฏิบัติในเวลาที่กำหนด
เพ่ือปรับปรุงพฤติกรรมของมนุษย์ 

          สัมฤทธิ์ ยศสมบัติ (2549: 198) กล่าวว่า การพัฒนาบุคคล มีความหมายทำนองเดียวกับ
คำว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคคล การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาทรัพยากรบคุคล 
หมายถึง กระบวนการที่มีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบในการที่จะเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะและความ 
สามารถของสมาชิกในองค์การให้สามารถปฏิบัติงานได้ดีและมีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้องค์การเจริญ 
ก้าวหน้า สามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการแข่งขันในอนาคต 
              สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549: 232) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ตัวมนุษย์ซึ่งเป็นสมาชิกองค์กรให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ หรือโดยรวมคือศักยภาพ  ให้เป็นประโยชน์
ต่อองค์การ 
             ชูชัย สมิทธิไกร (2541: 34) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หมายถึง การดำเนินการอย่าง
เป็นระบบเพื่อสนับสนุนและปรับปรุงให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะ และมีความสามารถในการทำงานที่
เหมาะสม มีความงอกงามเติบโตทางจิตใจและบุคลิกภาพ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
             รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2539: 461) การพัฒนาบุคคลมักกล่าวถึงการฝึกอบรมเสมอ โดย
เห็นว่าการพัฒนาและเรื่องการฝึกอบรมเป็นเรื่องเดียวกัน และความหมายเหมือนกัน  นักวิชาการมี
ความเห็นต่อคำว่าการพัฒนาและการฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

1) กลุ่มท่ีเห็นว่าแตกต่าง โดยเห็นว่าการพัฒนาบุคลากรหมายถึงการดำเนินกรรมวิธีใด ๆ
ที่ใช้ในการเพ่ิมพูนสมรรถภาพในการทำงาน การฝึกอบรมอาจใช้เป็นกรรมวิธีหนึ่งในการพัฒนา 



 

 

  2) กลุ่มที่เห็นว่าไม่แตกต่าง โดยเห็นว่าการฝึกอบรมเป็นสิ่งเดียวกับการพัฒนา  หาก
กล่าวถึงบุคลากรแล้ว ย่อมต้องอาศัยการฝึกอบรมเป็นหลัก เพราะการฝึกอบรมเป็นกระบวนการเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะ การชำนาญงานแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
                  3) กลุ่มที่ใช้คำว่าฝึกอบรมและพัฒนา นักวิชาการกลุ่มนี้มักใช้ทั้งสองคำพร้อม ๆ กัน  
โดยเห็นว่าการฝึกอบรมและพัฒนา หมายถึงการสร้างความรู ้ ความเข้าใจ ความชำนาญให้แก่
พนักงานในองค์การ   

    
ความแตกต่างระหว่างการฝึกอบรมและการพัฒนา 
              1) ด้านตัวบุคคล การพัฒนามักทำกับบุคลากรระดับบริหาร ส่วนการฝึกอบรมมักทำกับ
บุคลากรระดับปฏิบัติการ 
              2) ด้านขอบเขตการเรียนรู้ การพัฒนามีขอบเขตเนื้อหาสาระที่กว้างขวาง  เช่น การพัฒนา
ความสามารถเชิงมโนทัศน์ ส่วนการฝึกอบรมเป็นการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง   เช่น  การซ่อมแซมอุปกรณ ์
            3) ด้านระยะเวลาดำเนินการ การพัฒนาใช้ระยะเวลาที่ยาวนานกว่าการฝึกอบรมเพราะ
การถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ทฤษฎี หลักการ ใช้เวลากกว่าการฝึกให้ปฏิบัติการ 
                4)  ด้านระยะเวลาในการทำงาน การพัฒนามุ่งตอบสนองการทำงานในอนาคต  ส่วน
การฝึกอบรมมุ่งตอบสนองการทำงานในปัจจุบัน 

บุญเลิศ ไพรินทร์ (2538: 9)  กล่าวว่า  การพัฒนาบุคคลมีความหมายครอบคลุมทั้งการ
ฝึกอบรม การให้การศึกษาและวิธีการอื่นใดที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างมีระบบ และ
ถ้ามีความเป็นเฉพาะทางมากข้ึนเท่าใดก็มีแนวโน้มเป็นการฝึกอบรมมากข้ึน 
              ครู คือ บุคลากรในองค์การทางการศึกษาหรือในสถาบันการศึกษา ดังนั้น  จึงสามารถ
กล่าวได้ว่า การพัฒนาครู เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาบุคล การพัฒนา
บุคลากร ในการวิจัยครั้งนี้จึงกำหนดความหมายการพัฒนาครู คือ การดำเนินงานทั้งในระยะสั้น และ
ระยะยาว  ในช่วงเวลาที่กำหนดที่พยายามจะเสริมสร้างให้ครูมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและมี
เจตคติที่ดีในการสอน การทำงาน รวมถึงการมีบุคลิกภาพ มีคุณธรรมของความเป็นครูที่ดี ตลอดจนมี
จิตวิญญาณในการพัฒนาเพื่อเป้าหมายสูงสุดคือเพื่อการพัฒนามวลมนุษยชาติ นักการศึกษากำหนด
รูปแบบการพัฒนา ดังนี้   
              รูปแบบ วิธีการพัฒนาครูและบุคลากร 
               นิดารก์  เวชยนันท์ (2548) สรุปการพัฒนาบุคลากร ไว้ดังนี้   
               1) สอนตัวต่อตัว (Coaching) 
               2) สร้างสถานการณ์จำลอง (Games)   
               3) ทดสอบแนวคิดฝึกทักษะ (Cases) 
               4) อภิปราย (discussion)   
               5) ใช้วิดีโอ (behavior modeling)  
               6) ดูความสามารถ (in-basket traing)   
               7) ฝึกปฏิบัติจริง (internships)   
               8) บทบาทสมมุติ (role playing)  
               9) สับเปลี่ยนงาน (job rotation) 



 

 

               10) โปรแกรมเรียนด้วยตนเอง บรรยาย ฝึกงาน จัดสถานการณ์จำลองเหมือนจริง 
      ยุภาดี ปณะราช (2550: 60)  ศึกษาและสรุปว่าลักษณะผู้ที่มีความเอาใจเขามาใส่ใจเรา
เป็นคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความเป็นกัลยาณมิตรในด้านความน่ารักและน่าเคารพ วิธีการ
พัฒนาการเอาใจเขามาใส่ใจเราสามารถพัฒนาโดยใช้วิธีการฝึกอบรมซึ่งประโยชน์ของการฝึกอบรมเป็น
กระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะ ทัศนคติของบุคคล มีวิธีการต่าง ๆ  ดังนี้ 
         1) การบรรยาย (Lecture) เป็นวิธีการที่ใช้วิทยากรเป็นหลักในการถ่ายทอดเนื้อหาและ
ประสบการณ์ การใช้สื่อที่เหมาะสมประกอบ ทำให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในเนื้อหานั้น ๆ 
ตรงกัน 
                2) การอภิปราย (Discussion) เป็นวิธีการที่ใช้วิทยากรให้ความรู้  และประสบการณ์  
และผู้เข้ารับการอบรมได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมมีความ
เข้าใจมากข้ึน 
          3) การแสดงบทบาทสมมุติ (Role  play) เป็นเทคนิควิธีส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีโอกาส
แสดงออก เกิดความรู้สึก ความนึกคิดในการแสดงบทบาทของคนอ่ืน และยังเป็นการฝึกประสบการณ์
ในการคิดวิเคราะห์ ตัดสินใจในเหตุการณ์ ที่สมมุติข้ึนจากความเป็นจริง ทำให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ 
เจตคติที่ยาวนานและลึกซ้ึง ซึ่งมีผลโดยตรงต่อพฤติกรรมของผู้เข้าอบรม ในการปรับแก้ไขปัญหา เมื่อ
ต้องเผชิญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง 
           4) กรณีตัวอย่าง (Case) เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จากสื่อ คำบอกเล่า 
เพ่ือฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ แยกแยะประเด็นปัญหา ประเมินคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ตัดสินใจอย่าง
มีหลักเกณฑ์และเหตุผล ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ ความรู้สึก เจตคติกับผู้อ่ืน     
                5) สถานการณ์จำลอง (Simulation) เป็นเทคนิคกระบวนการสร้างรูปแบบสถานการ
โดยจำลองสถานการณ์จริง มุ่งฝึกและพัฒนาเฉพาะบางประการ ช่วยส่งเสริมให้เป็นผู้มีลักษณะของ
การใฝ่รู้ คิดวิเคราะห์ วินิจฉัย และตัดสินใจด้วยตนเองอย่างเหมาะสม  
 เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2547) เสนอวิธีการพัฒนาครู  ดังนี้ 
            1) การฝึกอบรม  
             2) การพัฒนาตนเอง หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
              3) การวิจัยปฏิบัติการ   
                4) การศึกษาดูงานทังภายในประเทศและต่างประเทศ   
                5) การจัดกิจกรรมทางวิชาการ เช่นการประชุมทางวิชาการ การประชุมปฏิบัติการ 
(workshop) การสัมมนา และการจัดนิทรรศการ  
                6) การจัดระบบพ่ีเลี้ยง (mentoring) การแนะแนว (counseling) การเสนอแนะ 
(coaching)    
               7) การศึกษาต่อ 
               Sparks and  Loucks-Horsely (1990)  เสนอรูปแบบการพัฒนาครู  5  รูปแบบ 
               1) การพัฒนาที่เกิดจากความต้องการของครูเอง ( individually guided) รูปแบบนี้เชื่อ
ว่าครูคือผู้ที่จะกำหนดความต้องการจำเป็นในการพัฒนาตัวเขาเองดีที่สุด และสิ่งที่จะพัฒนามีความ
เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การเรียนรู้โดยตรง ขั้นตอนการพัฒนาครูตามรูปแบบนี้ เริ่มต้นด้วยการระบุ
ความต้องการจำเป็น จัดทำแผนปฏิบัติงาน ประเมินผลงาน 



 

 

               2) การสังเกตและการประเมิน observation and assessment) โดยการให้โอกาสครู
ได้สังเกตและมีข้อมูลย้อนกลับกับเพ่ือนครูคนอ่ืน ๆ ซึ่งให้ผลดีทั้งผู้สังเกตและผู้ถูกสังเกต  โดยอาจใช้
วิธี Peer oaching, Team Building, Collaboration, Clinical Supervision 
            3) การมีส่วนเกี ่ยวข้องในกระบวนการพัฒนา ( involvement in a development  
process) รูปแบบนี้เชื่อว่า ครูเป็นผู้เรียนรู้ที่เป็นผู้ใหญ่ ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้อง
กับความสนใจในงานของเขา และเชื่อว่าครูเป็นผู้ที่อยู่ในฐานะที่จะเป็นผู้กำหนดแนวทางการแก้ปัญหา
นั้นได้ดีที่สุด ทำให้ครูมีลักษณะกลายเป็นผู้วิจัยเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นผู้สรรหาทางแก้ปัญหา
หลักสูตรการสอนด้วยตัวเอง เริ่มจากการกำหนดปัญหา การหาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหา การพัฒนา
แผนดำเนินงานจากข้อมูลที่ศึกษาได้  การดำเนินการแก้ปัญหา  การประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงาน 
               4) การฝึกอบรม (training)  เป็นรูปแบบใช้กันมานานและใช้กันค่อนข้างมากมีลักษณะเป็น  
การถ่ายทอดความรู้  เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการกระทำภายนอก ซึ่งมักพบปัญหาในการนำ  
เอาทักษะการเรียนรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงในห้องเรียน   

5) การสืบเสาะค้นหา (inquiry)  ซึ่งอาจใช้ได้กับทั้งรายบุคคลหรือกับรายกลุ่มเป็นรูปแบบที่
มุ่งให้ครูได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อการปรับปรุงแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนในห้องเรียน หรือปัญหาของ
โรงเรียนโดยอาจใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการ  หรืออาจใช้วิธีการวงจรคุณภาพ  หรืออาจใช้วิธีการ
บริหารคุณภาพโดยรวม   
    Castetter and Young (2000: 181 - 186) กล่าวถึง วิธีการพัฒนาครู (Program method) 
ว่าประกอบด้วย 3 วิธีการหลัก คือ การศึกษาด้วยตนเอง การอบรม การศึกษาต่อ วิธีการพัฒนาอาจ
จัดทำได้ทั้งรายกลุ่มและรายบุคคล การเลือกวิธีการพัฒนาขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายประการ คือ 
วัตถุประสงค์ของการพัฒนาครู จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม ค่าใช้จ่าย ระยะเวลา ส่วนวิธีการ
ย่อยในการพัฒนาที่เลือกใช้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การพัฒนา ประเภท ประโยชน์ ความเหมาะสม 
วิธีการพัฒนาทักษะการฝึกอบรม เรียงลำดับการปฏิสัมพันธ์จากน้อยไปมาก คือ การใช้สถานการณ์
จำลอง การใช้ตัวแบบ การแสดงบทบาทสมมุติ กรณีศึกษา การบรรยาย การอภิปราย การสั มมนา 
และการระดมสมอง รูปแบบที่ใช้ในการพัฒนา มี 2 ลักษณะ    
               1. On – The – Job Training เป็นวิธีการพัฒนาในขณะปฏิบัติงานในสถานที่ปฏิบัติงาน
อยู่ วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาลักษณะนี้ มี 5 วิธี คือ  
                  1) การสอนงาน (Coaching) เน้นการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ ภายใต้การดูแล ช่วยเหลือ 
ของผู้มีประสบการณ์มากกว่า การให้แก้ปัญหาด้วยตัวเอง หาวิธีแก้ปัญหา ให้โอกาสเป็นผู้นำ ให้เป็น
ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรมกับผู้บริหารระดับสูง 
                  2) มอบหมายงาน (Understudy of “ Assistant to”) เป็นวิธีการให้ช่วยทำงาน เป็น
โครงการ ผู้สอนงานจะเลือกกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรู้ทางการปฏิบัติงาน ความสามารถการจัดการ
งาน การพัฒนาคุณสมบัติด้านคุณภาพ เน้นการเป็นหัวหน้างาน การให้ตำแนะนำ การสั่งการ 
                  3) การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) ให้หมุนเวียนปฏิบัติงานในหน่วยต่าง ๆ เพ่ือ
รอบรู้ในงาน มีประสบการณ์การบริหารงานซึ่งจะช่วยให้บริหารงานระดับสูงได้ 
                  4) การผสมผสานระหว่างการสอนงานและการหมุนเวียนปฏิบัติงาน(Management 
Apprenticeship) ให้ผู้รับการพัฒนาปฏิบัติงานกับหัวหน้าที่มีภาวะผู้นำต่างกัน หัวหน้างานให้คำแนะนำ 



 

 

พิจารณาผู้รับการพัฒนาจะเป็นหัวหน้างานส่วนใดต้องมีภาวะผู้นำใด จัดโปรแกรมเฉพาะนั้น เจาะลึก
ลักษณะเฉพาะผู้บริหาร 
                  5) การพัฒนาหลากหลาย (Multiple Management) โดยให้ผู้รับการพัฒนา 
จำนวนหนึ่งเสนอความคิดเห็นการบริหารงานของหน่วยงานไปยังระดับสูง ถ้ารับความเห็นชอบก็นำสู่
การปฏิบัติ ถ้าไม่ได้รับความเห็นชอบต้องชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 10 วัน ถ้าหาข้อยุติไม่ได้
ก็จะไม่ได้เสนอกลับไปอีก หลังจากทำหน้าที่ระยะหนึ่งจะมีการประเมินการปฏิบัติงาน โดยผู้รับการ
พัฒนาประเมินกันเอง ใครมีคะแนนสูงก็จะได้รับเลือกเป็นหัวหน้างาน     
               2. Off –The – Job Training พัฒนาครูนอกหน่วยงาน แบ่งเป็น 2 ลักษณะ การพัฒนา
เป็นรายบุคคลและพัฒนาเป็นกลุ่ม 
                  1) การพัฒนาเป็นรายบุคคล (Individualized Training)           
                         (1) การศึกษาด้วยตนเอง (Planned Rereading Program)  มีแนวคิดจากทฤษฎี
ของ Skinner ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยความสามารถของตนเอง 
                         (2) การฝึกในสถานการณ์จริง (Training in the field) พัฒนาครูในสถานการณ์
จริงที ่ไม่ใช่หน่วยงานที่ตนเองปฏิบัติงานอยู ่ ผู ้ร ับการพัฒนาได้รับประสบการณ์ที ่กว้างขวาง ไม่มี
ผลกระทบต่อตนเองและหน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ 
                   2) การพัฒนาเป็นกลุ่ม (Grouping Training Method) มีพื้นฐานความคิดเรื่องความ
คล้ายคลึงของคุณลักษณะ จึงจัดให้ทุกคนรับการพัฒนาไปพร้อม ๆกัน มี 4 วิธี 
                        (1) การบรรยาย (Lecture) ใช้มากในการฝึกอบรมกลุ่ม ผู้บรรยายมีประสบการณ์
สูง ข้อเสียคือมีผู้รับข้อมูลเพียงฝ่ายเดียว งานวิจัยพบว่า การวิจัยได้ผลน้อยมากในการก่อให้เกิดผล
บรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงควรใช้วิธีการอ่ืนร่วมด้วย  
                        (2) การประชุมกลุ่ม (Group Meeting) เน้นการรวมกลุ่มเพื่อให้ผู้รับการพัฒนา
ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์ระหว่างกัน ทำได้หลายลักษณะ 
                           (2.1) การสนทนากลุ่ม (Group Discussion) การรวมกลุ่มอภิปรายเรื่องที่สนใจ
ร่วมกัน หาแนวทางปฏิบัติ ข้อสรุปที่กลุ่มมีความเห็นพ้องกัน  
                           (2.2) การประชุมปรึกษาหารือ (Conference) เป็นการประชุมของกลุ่มที่มี
ประสบการณ์ ตามความสนใจ รวบรวมความคิดเห็น เสนอข้อเท็จจริง หาข้อสรุป 
                           (2.3) การสัมมนา (Seminar) การที่คณะบุคคล ที่มีความรู้ ประสบการณ์ มี
ความสนใจในเรื่องเดียวกัน มาประชุม แสดงความคิดเห็นร่วมกัน ช่วยชี้แนะ ให้คำแนะนำปรึกษา 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพื่อการประมวล สำรวจปัญหา แสวงหาข้อตกลงร่วม ข้อตัดสินใจ หรือ
เพ่ือกำหนดนโยบาย   
                          (2.4) การประชุมทางวิชากร (Symposium) มีลักษณะคล้ายปาฐกถาเป็นคณะ 
โดยผู้เชี ่ยวชาญ (Expert) บรรยาย ตามหัวข้อเฉพาะของตน ตามเวลาที่กำหนด เมื่อผู้เชี ่ยวชาญ
บรรยายให้ความรู้จนจบแล้ว มักจะเปิดให้ผู้ฟังซักถามได้ 
                          (2.5) คณะผู้จัดทำ (Syndicate) เป็นเทคนิคในการพัฒนาบุคคล ใช้ในการอบรม
บุคคลที่มีประสบการณ์มากในการทำงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่อปัญหาที่มอบหมายให้อภิปราย
ร่วมกัน เกิดการเรียนรู้ ได้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแก้ปัญหา ความรู้ความเข้าใจในปัญหา 



 

 

ทักษะสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ทักษะระหว่างบุคคลกับกลุ่ม ธรรมชาติที่เด่นชัด คือการประชุมเพ่ือแก้ปัญหา 
ผู้เข้าร่วมประชุมจะคิดร่วมกันเป็นกลุ่ม รวมประสบการณ์ของทุกคนมาแก้ปัญหาร่วมกัน 
                          (2.6) การอภิปรายแบบคณะ (Panel) การอภิปรายกลุ่ม 3-6 คนต่อหน้าผู้ฟัง
จำนวนมาก  
                          (2.7) การระดมสมอง (Brain Storming) เป็นการประชุมที่มุ่งให้เกิดความคิด
ปัจจุบันแบบเร่งด่วน ให้ได้ความคิดมากที่สุดเท่าที่จะคิดได้ เป็นการประชุมเพื่อประมวลข้อคิด ความเห็น 
และข้อเสนอแนะ ด้วยเทคนิคการระดมความคิด การประมวลข้อคิด ด้วยเทคนิคเฉพาะอย่าง  
                       (3) สร้างสถานการณ์จำลอง (Simulation) การเลียนแบบสถานการณ์จริง 
                           1) ศึกษารายกรณี (Case Method) การฝึกวิเคราะห์ หาแนวทางจากเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 
                            2) สถานการณ์ปัญหา (Incident Process) การฝึกวิเคราะห์ หาแนวทาง
แก้ปัญหาจากเหตุการณ์จริงที่เคยปรากฏ หัดตั้งคำถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลในการวิเคราะห์ปัญหา 
                           3) การฝึกปฏิบัติในเวลาจำกัด (In - Basket) เป็นการพัฒนาโดยให้ผู้รับการ
พัฒนาฝึกรับผิดชอบงานด้วยตนเอง เมื่อสิ้นสุดเวลา พบปะกัน อภิปราย หาข้อสรุป ใช้ได้ดีในการ
พัฒนาการตัดสินใจ    
                           4) บทบาทสมมุติ (Role Playing) พัฒนาจากการเล่นของเด็ก เป็นวิธีที่ดีที่สุด
วิธีหนึ่ง แสดงให้เห็นสภาพการณ์หนึ่งที่คล้ายของจริงมากที่สุด   
                           5) เกมการบริหาร (Management Game) นำหลักการเล่นเกมมาใช้ในการ
พัฒนา มีผู้เล่น กฎระเบียบ เป้าหมาย การแข่งขัน 
                      (4) การฝึกอบรมในห้องปฏิบัติการ (Laboratory Training or Sensitivity Training) 
การรู้จักตนเอง ผู้อื่น สร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล จัดสถานการณ์จำลองฝึกโอกาสการปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืน เรียนรู้ซึ่งกันและกัน สมาชิกกลุ่มควรมีไม่มาก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

บทท่ี 3 

วิธีดำเนินการ 

 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวิธีการ
ดังนี้  
 
กลุ่มเป้าหมาย  

 ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 93  คน แบ่งเป็น 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  จำนวน   21 คน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  จำนวน   25 คน 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง  จำนวน   12 คน 
   สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  จำนวน   35 คน 
ณ โรงแรมชงโค เมาท์เทน วิว อ.เมือง จ.พังงา  ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 4 - 20 กันยายน 2563  
 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
 1. แบบสรุปเวลาการเข้ารับการพัฒนา 
 2. แบบทดสอบก่อนและหลังพัฒนา ( Pre/Post-Test ) เป็นข้อสอบอัตนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ  
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร จำนวน 21 รายวิชา  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 5. แบบสรุปคะแนนรายงานผลการพัฒนา 
 6. แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง  
 7. แบบประเมินผลการจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา  

การสร้างและหาคุณภาพเครือ่งมือ  
 1. สร้างข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก โดยใช้เนื้อหาในคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 30 ข้อ ใช้ผล
การสอบก่อนการพัฒนาฯ (Pre-Test) มาหาค่าความเชื่อมั่นของข้อสอบโดย สูตร KR-20 = 0.6  และ
ค่าความยากง่าย ( p ) = 0.36  
 2. เครื่องมืออ่ืน เป็นเครื่องมือที่หลักสูตรได้กำหนดและเตรียมไว้ให้แล้ว สามารถนำมาใช้
ในการประเมิน 



 

 

กิจกรรมดำเนินการ  
 1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 2. ศึกษาแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมิน การพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   
 3. เก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือที่กำหนด ตามแนวทางการประเมินผลการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 4. ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกตามแบบที่กำหนด  
 5. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 6. จัดทำรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  
 
การรวบรวมข้อมูล 
 ผู้รายงานเก็บข้อมูล ดังนี้  
 1. สรุปเวลาการเข้ารับการพัฒนา รวบรวมจากบันทึกการลงเวลา  
 2. ข้อสอบก่อน-หลัง การพัฒนา ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตอบผ่าน Google Form   
https://forms.gle/8zBJ21HR6BZajt7W8 
 3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตอบผ่าน Google Form 
https://forms.gle/1ZCqRTsERGmpxLLz9 
 4. ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา                 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
           วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้  
 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
 2. แบบสรุปเวลาการเข้ารับการพัฒนา ใช้ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้า
รับการพัฒนาที่มีต่อดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั ้งให้
ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย �̅� ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ระดับคุณภาพ  
 4. ผลการประเมินของผู้เข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน แบ่งเป็น  
  4.1 แบบสรุปคะแนนรายงานผลการพัฒนา วิเคราะห์หาค่า พิสัย (Range)  ค่าเฉลี่ย 
�̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  4.2 แบบสรุปประเมินการเรียนรู้ในสภาพจริง วิเคราะห์หาค่า พิสัย (Range)  
ค่าเฉลี่ย �̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   



 

 

 4.3  แบบสรุปประเมินการจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาสถานศึกษาใน
สถานศึกษา วิเคราะห์หาค่า พิสัย (Range)  ค่าเฉลี่ย �̅� และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 5.  ผลการทดสอบหลังการพัฒนา วิเคราะห์หาค่าพิสัย(Range)  ค่าเฉลี่ย �̅� และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
 แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การพัฒนาที่มีต่อดำเนินงานการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ โดย
กำหนดค่าระดับความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
   ระดับ  1  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

   ระดับ  2  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 

   ระดับ  3  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง 

   ระดับ  4  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 

   ระดับ  5  หมายถึง มีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากท่ีสุด 
   

 สำหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้ คณะผู้จัดทำได้กำหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมาย 
โดยได้จากแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2560) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้าน
และรายข้อ ดังนี้ 
   1.00 - 1.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 

   1.51 - 2.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับ น้อย 

   2.51 - 3.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับ ปานกลาง  
   3.51 - 4.50 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก 

   4.51 - 5.00 หมายถึง  มีช่วงความคิดเห็นอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งผู้รองอำนวยการสถานศึกษา ตามเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ 0206.7/ว 8  ลงวันที่ 29 เมษายน 2563  ซ่ึงดำเนนิการโดย หนว่ยพัฒนาท่ี 58  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดำเนินการพัฒนา ระหว่างวันที่ 4 - 20 กันยายน 2563 โดยมี
วัตถุประสงค์  เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ท่ีกำหนดมีรายละเอียด  ดังนี้  
 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 Range   =  พิสัย  
 Max  =  ค่าสูงสุด 
 Min  =  ค่าต่ำสุด     
          �̅�  =  ค่าเฉลี่ย     
 S.D.  =  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 
การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 การนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ได้นำเสนอเป็น  2 ตอน ดังนี้  
 ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย  
  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา  
  สรุปเวลาในการเข้ารับการพัฒนา 
  ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
  ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อดำเนินงานการพัฒนา 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินของผู้เข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย  
  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 
  การเรียนรู้ในสภาพจริง 
  การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
  ผลการทดสอบหลังการพัฒนา  
 
 
 



 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้เข้ารับการพัฒนา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   
  

ตอนที่ 1   ข้อมูลทั่วไปของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
             สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทีเ่ข้ารับการพัฒนา   
 

สถานภาพของผู้เข้ารับการพัฒนา  
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา  จำแนกตามเพศ  อายุ  วุฒิการศึกษา   
             ประสบการณ์ในการทำงาน    ระดับ  สังกัด  มีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้   
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
      เพศชาย 

 
28 

 
31.10 

      เพศหญิง 65 69.90 

รวม 93 100 
อายุ 
     อายุระหว่าง 25 - 30 ปี 

 
5 

 
5.38 

     อายุระหว่าง 31 - 35 ปี 19 20.43 
     อายุระหว่าง 36 - 40 ปี 29 31.18 
     อายุระหว่าง 41 - 45 ปี 23 24.73 
     อายุระหว่าง 46 - 50 ปี 11 11.83 
     อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป 6 6.45 

รวม 93 100 
วุฒิการศึกษา 
     ระดับปริญญาตรี 

 
2 

 
2.15 

     ระดับปริญญาโท 90 96.77 
     ระดับปริญญาเอก 1 1.08 

รวม 93 100 
ประสบการณ์ในการทำงาน 
        ต่ำกว่า 5 ปี 

 
2 

 
2.15 

     5 - 10 ป ี 56 60.22 
     11 - 15 ป ี 19 20.43 
     16- 20 ปี 3 3.22 
     20 ปีขึ้นไป 13 13.98 

รวม 93 100 



 

 

ตารางท่ี 1   (ต่อ) 
 

รายการ จำนวน (คน) ร้อยละ 

ระดับ 
    ครู คศ. 1 

 
11 

 
11.83 

    ครู คศ. 2 56 60.22 
    ครู คศ. 3 25 26.87 
    ครู คศ. 4 1 1.08 

รวม 93 100 

สังกัด 
    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 

 
58 

 
62.37 

    สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา 

35 37.63 

รวม 93 100 
 

 จากตารางที่ 1 พบว่า  สถานภาพของผู้เข้ารับการพัฒนา  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  
คือ เป็นเพศหญิง จำนวน  65  คน  (ร้อยละ 69.90)   เป็นเพศหญิง จำนวนมากที่สุด คือมีอายุระหว่าง 
36 - 40 ปี  จำนวน 29 คน (ร้อยละ 31.18)และเป็นเพศหญิงจำนวนน้อยที่สุด คือมีอายุตั้งแต่ 50 ปี
ขึ้นไป  จำนวน  6  คน (ร้อยละ 6.45)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด  จำนวน 90 คน  
(ร้อยละ 96.77)   มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวนน้อยที่สุด  คือ  1 คน (ร้อยละ 1.08)   
ประสบการณ์ในการทำงาน  ระหว่าง 5 - 10 ปีขึ้นไป จำนวนมากที่สุด  คือ 56  คน  (ร้อยละ 60.22)  
และมีประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่าง 16 - 20 ปี  จำนวนน้อยที่สุด คือ  3 คน  (ร้อยละ 3.22)  
เมื่อพิจารณาระดับของตำแหน่ง พบว่า ระดับ คศ.2  มากที่สุด จำนวน 56  คน (ร้อยละ 60.22)และ
ระดับ คศ.4 น้อยที่สุด  จำนวน 1 คน (ร้อยละ 1.08) สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
จำนวน  58  คน (ร้อยละ 62.37) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน  35  คน  
(ร้อยละ 37.63)                                                                         
 

ตารางท่ี 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร  โดยภาพรวม 
 

ข้อ หน่วยการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝑺𝑫 ระดับ 
1 คุณลักษณะรองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ี                    

พึงประสงค์ 
4.96 0.13 มากที่สุด 

2 ภาวะผู้นำทางวิชาการ 4.89 0.21 มากที่สุด 
3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 4.84 0.28 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.96 0.13 มากที่สุด 



 

 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากร โดยภาพรวมและในทุกหน่วยการ
เรียนรู้อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�= 4.96, S.D. = 0.13 ) โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ (�̅�= 4.96, S.D. = 0.13 )  รองลงมา  คือหน่วยการเรียนรู้
ภาวะผู้นำทางวิชาการ  (�̅�= 0.89, S.D. = 0.21)  และหน่วยการเรียนรู้การบริหารและการจัดการใน
สถานศึกษา  (�̅� = 4.84, S.D. = 0.28 )  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด      
 

ตารางท่ี 3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรหน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะรอง       
              ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
 

ข้อ รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅�  𝑆𝐷 ระดับ 
1 การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของ

การเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   
4.96 0.15 มากที่สุด 

2 การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ
เหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

4.96 0.16 มากที่สุด 

3 การพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสม
กับตำแหน่ง 

4.96 0.08 มากที่สุด 

4 การพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาลในการ
บริหารของสถานศึกษา    

4.97 0.11 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.96 0.13 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 3  พบว่า  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากร หน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะของ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ แต่ละรายวิชาและโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅�= 4.96, 
S.D. = 0.13)  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการพัฒนาวินัยในตนเอง มีคุณธรรม 
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล ในการบริหารของสถานศึกษา (�̅� = 4.97, S.D. = 0.11)  
รองลงมา  คือ ด้านการพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   
การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา   และการพัฒนา
ทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับตำแหน่ง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน   (�̅� = 4.96)   

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ภาวะผู้นำทาง  
 

ข้อ รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝑆𝐷 ระดับ 
1 วิสัยทัศน์และภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทาง

วิชาการสู่ความสำเร็จ 
4.96 0.10 มากที่สุด 

2 ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตร 4.84 0.28 มากที่สุด 
5 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 

4.95 0.18 มากที่สุด 

4 ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ 4.97 0.10 มากที่สุด 
5 ผู้นำในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและ งานวิจัยมาใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

4.68 0.33 มากที่สุด 

6 การพัฒนาทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Literacy) 

4.88 0.25 มากที่สุด 

7 การพัฒนาทักษะความรู้ภาษาอังกฤษ (English 
Literacy) 

4.95 0.21 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.89 0.21 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4 พบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ภาวะผู้นำทางวิชาการ  
แต่ละรายวิชา และโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.89, S.D. = 0.21) ความคิดเห็นที่มีต่อ
วิทยากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ (�̅� = 4.97, S.D. = 0.10) โดย
ผู้นำในการนิเทศภายในพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ งานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษา  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  (�̅� = 4.68, S.D. = 0.33)   

ตารางท่ี 5   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรหน่วยการเรียนรู้การบริหารและ   
การจัดการในสถานศึกษา   

ข้อ รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝑆𝐷 ระดับ 
1 การขับเคลื่อนนโยบายในสถานศึกษา 4.92 0.20 มากที่สุด 
2 การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์   4.94 0.16 มากที่สุด 
3 การบริหารงานวิชาการ   4.92 0.22 มากที่สุด 
4 การบริหารงบประมาณ 4.82 0.33 มากที่สุด 
5 การบริหารงานทั่วไป 4.47 0.53 มาก 
6 การบริหารงานบุคคล 4.92 0.22 มากที่สุด 



 

 

ตารางท่ี 5  (ต่อ) 

ข้อ รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝑆𝐷 ระดับ 
7 การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้ดิจิทัลและ

เทคโนโลยี 
4.97 0.12 มากที่สุด 

8 ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 4.74 0.40 มากที่สุด 
9 การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 4.91 0.30 มากที่สุด 
10 พระบรมราโชบายในหลวงราชการที่ ๑๐ 4.78 0.32 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.84 0.28 มากที่สุด 
  

 จากตารางที ่5  พบว่า  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้การบริหารและการ
จัดการในสถานศึกษา  โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.84, S.D. = 0.28)  ความคิดเห็นที่
มีต่อวิทยากร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับ มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาโดย
ใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี  (�̅� = 4.97, S.D. = 0.12) โดยการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด  (�̅� = 4.47, S.D. = 0.53)      
  

ตารางท่ี 6  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน  
 

ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

�̅� 𝑆𝐷 ระดับ 
1 การประสานงานระหว่างหน่วยพัฒนากับผู้เข้ารับการ

พัฒนาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว และชัดเจน 
4.88 0.33 มากที่สุด 

2 การดำเนินงานการพัฒนาเป็นระบบและมีขั้นตอนที่ชัดเจน 4.85 0.39 มากที่สุด 
3 ความสอดคล้องในการดำเนินกิจกรรมของวิทยากรหลัก

และวิทยากรรายวิชาประจำหน่วยพัฒนา 
4.94 0.24 มากที่สุด 

4 การอำนวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ใน
ระหว่างการพัฒนา 

4.84 0.43 มากที่สุด 

5 หลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนามีความหมาะสม 4.86 0.41 มากที่สุด 
6 วิทยากรพ่ีเลี้ยงและผู้บริหารโครงการมีความเหมาะสม 4.92 0.28 มากที่สุด 
7 สถานที่และสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนามีความ

เหมาะสม 
4.59 0.70 มากที่สุด 

8 ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้ประกอบการ
พัฒนา 

4.74 0.55 มากที่สุด 

29 ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสม 4.76 0.57 มากที่สุด 
10 สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้ 
4.90 0.37 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.83 0.14 มากที่สุด 



 

 

 จากตารางที่  6  พบว่า  ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาต่อผลการดำเนินงาน โดย
ภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�= 4.83, S.D. = 0.14)  ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ด้านความสอดคล้อง
ในการดำเนินกิจกรรมของวิทยากรหลักและวิทยากรรายวชิาประจำหน่วยพัฒนา  (�̅� = 4.94, S.D.= 0.24) 
โดยสถานที่และสภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (�̅� = 4.59, S.D. = 0.70)      
  
ตอนที่ 2  ผลการประเมินของผู้เข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย  
 

ตารางท่ี 7  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปผลการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนา  
 

รายการประเมิน 
จำนวน

เต็ม 
เกณฑ์
ผ่าน 

คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ำสุด 

 

�̅� 
 

S.D. 

เวลา (ชั่วโมง) 
(ส่วนที่ 1 การเสริมสร้าง
สมรรถนะของรอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา) 

63 57 63 63 63 0 

ส่วนที1่ การเสริมสร้าง
สมรรถนะของรอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
(คะแนน) 

150 120 145.61 128.48 137.61 3.95 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ใน
สภาพจริง  (คะแนน) 

200 160 200 183 194.40 4.88 

ส่วนที่ 3 การจัดทำและ
นำเสนอแผน               
กลยุทธ์ฯ (คะแนน) 

150 120 149 137 143.89 4.26 

การทดสอบหลังการ
พัฒนา (คะแนน) 

30 24 30 25 28.86 1.25 

              

 จากตารางที่ 7  ผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาใน 4  ประเด็น  ภาพรวม พบว่าทุกคน
ผ่านการพัฒนาร้อยละ 100  ประเด็นของเวลา  ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนเข้าร่วมเต็มเวลา  และใน
ประเด็นการเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  การเรียนรู้ในสภาพจริง  การจัดทำ 
และนำเสนอแผนกลยุทธ์ฯ  และการทดสอบหลังการพัฒนา  ทุกคนมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด     

 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 8  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

 

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

เวลาในการเข้า
รับการพัฒนา 
(63  ชั่วโมง) 

สรุปองค์ความรู้
จากการศึกษา
ค้นคว้าด้วย

ตนเอง 

สรุปองค์ความรู้ 
ประเมิน

พฤติกรรมการมี
ส่วนร่วม 

รวม 

คะแนนเต็ม 63 20 100 30 150 
เกณฑ์ผ่าน 57    120 
คะแนน
สูงสุด 

63 20 97.14 30 145.61 

คะแนน
ต่ำสุด 

63 16 80.48 28 128.48 

�̅�  63 18.03 89.89 29.69 137.61 
S.D. 0 1.03 3.46 0.63 3.95 

 

 จากตารางที่ 8  พบว่า   การประเมินการเสริมสร้างสมรรถนะของผู้เข้ารับการพัฒนา 
ทุกคนผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วม  100 %  และเข้าร่วมเต็มเวลา  ในประเด็นสรุปองค์ความรู้จากการ 
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สรุปองค์ความรู้  พฤติกรรมการมีส่วนร่วม   ทุกคนมีผลการประเมินสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้     
 
ตารางท่ี 9  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในสภาพจริง 

 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 
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รวม 

คะแนนเต็ม 40 40 40 20 40 20 200 
เกณฑ์ผ่าน       160 
คะแนนสูงสุด  40 40 40 20 40 20 200 
คะแนนต่ำสุด 38 35 35 16 37 17 183 

�̅� 39.55 39.26 38.84 18.80 38.88 19.08 194.40 
S.D. 0.58 1.28 1.42 0.83 1.10 0.92 4.88 



 

 

 จากตารางที่ 9  พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาการเรียนรู้ในสภาพจริง ทุกคนผ่านเกณฑ์เวลา
ที่เข้าร่วมร้อยละ 100  ในประเด็นเข้าร่วมกิจกรรมการนำเสนอจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้/ชุมชน   
สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง  สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้/
ชุมชน  ทุกคนผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วมร้อยละ 100  และส่วนใหญ่เข้าร่วมเต็มเวลา  ทุกคนมีผลการ
ประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้     
 
ตารางที่ 10  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 
 

 

ส่วนที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ฯ 

การนำเสนอ
กระบวนการ

จัดทำแผนกลยุทธ์ 

การนำเสนอและ
จัดนิทรรศการ 

แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ

รายบุคคล 

รวม 

คะแนนเต็ม 50 50 50 150 
เกณฑ์ผ่าน    120 
คะแนนสูงสุด 50 50 50 149 
คะแนนต่ำสุด 47 47 43 137 

�̅� 48.37 48.33 47.19 143.89 
S.D. 1.35 1.16 2.38    4.26 

 
จากตารางที่ 10  พบว่า  ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ฯ ในประเด็น  

การนำเสนอกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์  การนำเสนอและจัดนิทรรศการ   แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศรายบุคคล  ทุกคนผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วมร้อยละ 100  และส่วนใหญ่
เข้าร่วมเต็มเวลา  ทุกคนมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้     

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี  11  สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (รายบุคคล) 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ร้อยละของ 
เวลาเขา้

ร่วม
ทั้งหมด 

 (127 ชม.) 

ส่วนที่ 1                                
การ

เสริมสร้าง
สมรรถนะ         

รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

(150) 

ส่วนที่ 2                    
การเรียนรู้
ในสภาพ

จริง       
(200) 

ส่วนที่ 3           
การจัดทำ

และ
นำเสนอ             
แผนกล
ยุทธ์ฯ         
(150) 

รวม
คะแนน 

การ
พัฒนา 
(500) 

 

คะแนน
ทดสอบ

หลัง
พัฒนา 
(30) 

ผล             
การ

ประเมิน 

1 นายอธิพงษ์  ปรีชา 100 133 189 140 462 30 ผ่าน 
2 นางทิพย์วิมล  เพ็ชรฉยุ 100 140 191 142 473 30 ผ่าน 
3 นางสาวนราวรรณ  พิศดู 100 137 191 148 476 29 ผ่าน 
4 นายสมโภชน์  ศรีสมุทร 100 141 191 140 472 29 ผ่าน 
5 นางชุลีพร  พูดงาม 100 138 191 137 466 28 ผ่าน 
6 นางสาววภิาวี  ชายเขาทอง 100 140 191 148 479 29 ผ่าน 
7 นางอุทุมพร  จันทร์ประวัต ิ 100 131 191 140 462 25 ผ่าน 
8 นางจุไรรัตน์  จุรณทรรสน์ 100 139 191 149 479 30 ผ่าน 
9 นางสาวจรีรัตน์  สามารถ 100 135 191 137 463 29 ผ่าน 
10 นายสันติ  วงค์ไชยา 100 135 191 140 466 29 ผ่าน 
11 นางพรทิพย์  ประทีป ณ ถลาง 100 137 191 149 477 30 ผ่าน 
12 นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ ์ 100 141 191 148 480 30 ผ่าน 
13 นางสุพรรณี  หนูรุ่น 100 139 190 137 466 28 ผ่าน 
14 นางจรวยพร  สมหวัง 100 136 191 148 475 30 ผ่าน 
15 นางวารุณี  พา่นปาน 100 142 191 140 473 30 ผ่าน 
16 นางวิลาวัลย์  ประสมกิจ 100 139 191 148 478 29 ผ่าน 
17 นางสาวศริณทิพย์  มิตรพัฒน์ 100 136 190 143 469 27 ผ่าน 
18 นางสาววรุณยพุา  ชูจันทร ์ 100 139 190 140 469 29 ผ่าน 
19 นายศุภกจิ  ชำนาญกิจ 100 136 191 148 475 29 ผ่าน 
20 นายวโิรจน์  อินตัน 100 142 191 140 473 26 ผ่าน 
21 นายไกรวิชญ ์ ออ่นแกว้ 100 137 190 143 470 30 ผ่าน 
22 นางสาวปัทมา  จีนด ี 100 140 191 148 479 29 ผ่าน 
23 นายบรรจง  หนูไชยา 100 133 198 149 480 29 ผ่าน 
24 นางภัทธนนท์  ชัมพูทนะ 100 136 199 140 475 27 ผ่าน 
25 นางสาวสุธิรา  บุญยวัตร 100 130 196 137 463 26 ผ่าน 
26 นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแกว้ 100 132 196 149 477 27 ผ่าน 
27 นายธงชาต ิ ทองขาว 100 131 198 137 466 28 ผ่าน 
28 นางกนกวรรณ  ศรีเมือง 100 133 199 143 475 29 ผ่าน 
29 นางจุฬาลักษณ ์ วีรวงศ์วิวัฒน ์ 100 133 197 140- 470 28 ผ่าน 
30 นายยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ ์ 100 133 199 148 480 29 ผ่าน 
31 นางสาวอุไรรัตน์  มากนุ้ย 100 130 196 142 468 30 ผ่าน 
32 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  ผลเกลี้ยง 100 131 197 143 471 29 ผ่าน 
33 นายวุฒิชาติ  โกยวิวัฒน์ตระกูล 100 139 199 148 486 30 ผ่าน 
34 นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข 100 141 199 137 477 27 ผ่าน 
35 นายเอกลกัษณ์  สมบัติบญุ 100 137 199 142 478 27 ผ่าน 

36 นางปรีญา  ทองสีนุ่น 100 141 199 142 482 29 ผ่าน 

37 นางสาวกชธร  เหมทานนท ์ 100 142 199 148 489 30 ผ่าน 



 

 

ตารางท่ี  11  (ต่อ)   

ที่ ชื่อ – สกุล 

ร้อยละ
ของ 

เวลาเขา้
ร่วม

ทั้งหมด 
 (127 ชม.) 

ส่วนที่ 1                                
การ

เสริมสร้าง
สมรรถนะ         

รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

(150) 

ส่วนที่ 2                    
การเรียนรู้
ในสภาพ

จริง       
(200) 

ส่วนที่ 3           
การจัดทำ

และ
นำเสนอ             

แผนกลยุทธ์
ฯ         

(150) 

รวม
คะแนน 

การ
พัฒนา 
(500) 

 

คะแนน
ทดสอบ

หลัง
พัฒนา 
(30) 

ผล             
การ

ประเมิน 

38 นางรัชนีวรรณ  แกว้ชูใส 100 144 199 148 491 30 ผ่าน 
39 นางสาวศริญญา  ผั้วผดุง 100 140 199 148 487 30 ผ่าน 
40 นายวรวุฒิ  สุขเอยีด 100 142 199 149 490 29 ผ่าน 
41 นายจกัรพันธ ์ อุดทะดาดวง 100 145 200 149 494 29 ผ่าน 
42 นางสาวอัจฉรี  สิริเสมอภาค 100 146 200 143 489 30 ผ่าน 
43 นางสาวจันจิรา  เทพมณฑา 100 143 200 140 483 28 ผ่าน 
44 นายวันใหม ่ คงทองคำ 100 136 200 149 485 29 ผ่าน 
45 นางจารุวรรณ  บุญมีมีไชย 100 137 199 149 485 30 ผ่าน 
46 นางชนิลธร  สร้อยอั้ว 100 138 200 148 486 30 ผ่าน 
47 นางนมภรรณ  วรรณงาม 100 138 199 142 479 30 ผ่าน 
48 นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร 100 134 200 148 482 30 ผ่าน 
49 นายวุฒนา  ทบัแบน 100 132 199 137 468 29 ผ่าน 
50 นางสาวเพ็ญรัศมี  ศรีบุรุษ 100 136 200 140 476 30 ผ่าน 
51 นายเอกชยั  ไชยสุวรรณ์ 100 132 199 140 471 27 ผ่าน 
52 นางรัตนา  ชูจิต 100 134 199 148 481 29 ผ่าน 
53 นางวาสนา  คงแก้ว 100 136 199 140 475 30 ผ่าน 
54 นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ 100 138 187 140 465 30 ผ่าน 
55 นางจิรานี  สำราญ 100 134 183 143 460 29 ผ่าน 
56 นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ 100 137 185 140 462 29 ผ่าน 
57 นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช 100 136 183 143 462 30 ผ่าน 
58 นางอุทัยวรรณ  แสงทอง 100 137 186 149 472 30 ผ่าน 
59 นายศุภชยั  โสธร      100 139 188 148 475 30 ผ่าน 
60 นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร 100 138 188 148 474 30 ผ่าน 
61 นายวรเทพ  แก้ววิจิตร 100 137 184 140 461 30 ผ่าน 
62 นางสาวกุลธิดา  พรมทอง 100 139 187 143 469 29 ผ่าน 
63 นางวัลภา  อินทรกำเหนิด 100 138 189 148 475 29 ผ่าน 
64 นางสาวกิตติมา  มณีโชต ิ 100 139.2 196 148 483 29 ผ่าน 
65 นางสาวจันทนา  เสริมทรัพย ์ 100 138.8 196 143 478 28 ผ่าน 
66 นางสาวเปรมนีย์  นาคนคร 100 141.8 196 142 480 29 ผ่าน 
67 นางสาวขวญัฤทัย  ทองแท ้ 100 136.3 196 148 480 29 ผ่าน 
68 นางศิรญาภัสร ์ ณ ถลาง 100 137.3 196 140 473 27 ผ่าน 
69 นายพีระพงค์  สุขข ี 100 141 196 148 485 28 ผ่าน 
70 นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา 100 140.1 196 140 476 28 ผ่าน 
71 นายพงศ์ไพศาล  วิริยานกุูลวงศ์ 100 141 196 148 485 30 ผ่าน 
72 นางอารมย์  วาทะยา 100 137 196 137 470 29 ผ่าน 

73 นายเจษฎา  ศรีวิเศษ 100 140.6 196 142 479 27 ผ่าน 

74 นางสาวณัฐสิร ี อาชวีระงับโรค 100 145 200 149 494 28 ผ่าน 
 



 

 

ตารางที่  11  (ต่อ)   

ที่ ชื่อ – สกุล 

ร้อยละ
ของ 

เวลาเขา้
ร่วม 

ทั้งหมด                          
(127 ชม.) 

ส่วนที่ 1                                
การ

เสริมสร้าง
สมรรถนะ         

รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

(150) 

ส่วนที่ 2                    
การเรียนรู้
ในสภาพ

จริง       
(200) 

ส่วนที่ 3           
การจัดทำ

และ
นำเสนอ             

แผนกลยุทธ์
ฯ         

(150) 

รวม
คะแนน 

การ
พัฒนา 
(500) 

 

คะแนน
ทดสอบ

หลัง
พัฒนา 
(30) 

ผล             
การ

ประเมิน 

75 นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์ 100 143 200 140 483 25 ผ่าน 
76 นางสุวรรณา  โลหกิจ 100 142 200 148 490 29 ผ่าน 
77 นายอุดม  วิเชียร 100 142 200 149 491 26 ผ่าน 
78 นายวรพล  ตราเต็ง 100 143 200 148 491 30 ผ่าน 
79 นางสาวชนิดาภา  ศรีคล้าย 100 141 200 142 483 30 ผ่าน 
80 นายสมชาย  เจริญฤทธิ ์ 100 143 200 137 480 30 ผ่าน 
81 นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน 100 143 200 137 480 30 ผ่าน 
82 นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง 100 142 200 142 484 30 ผ่าน 
83 นางสาวปาจรีย์  สุวัตถกิุล 100 142 200 149 491 28 ผ่าน 
84 นางวิชชุตา  ประกอบแสง 100 132 190 148 470 30 ผ่าน 
85 นางสาวพิรีภรณ์  สุขสวา่ง 100 138 190 149 477 28 ผ่าน 
86 นางสาววรรณศิริ  อุ่นขาว 100 134 190 149 473 27 ผ่าน 
87 นายเอกสิทธิ์  ธีระกุลพิศุทธิ ์ 100 132 190 143 465 30 ผ่าน 
88 นางสาวนพสโรชา  สุขทองแก้ว 100 132 190 140 462 29 ผ่าน 
89 นางอัจฉริยา  บุญโสภาส 100 136 190 140 466 30 ผ่าน 
90 นายรัชชานนท์  พูลเอยีด 100 133 190 140 463 29 ผ่าน 
91 นางสาวนิศารัตน์  ถนอมนา 100 143 191 148 482 29 ผ่าน 
92 นางสาววันด ี สง่ากอง 100 134 191 148 473 29 ผ่าน 
93 นายสมชัย  นิลรัตน ์ 100 128 190 142 460 27 ผ่าน 

 
จากตารางที่  11  พบว่า   ผู้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ  100  เข้าร่วมเต็มเวลาซึ่งถือว่า 

ผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  ในประเด็น สรุปองค์ความรู ้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สรุปองค์ความรู้   
พฤติกรรมการมีส่วนร่วม  ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง  ในประเด็น เข้าร่วมกิจกรรม  การนำเสนอ
จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้/ชุมชน  สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาสถานศึกษา ตามสภาพจริง  สรุป
องค์ความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้/ชุมชน  และส่วนที่ 3 การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ฯ ใน
ประเด็น  การนำเสนอกระบวนการจัดทำแผนกลยุทธ์  การนำเสนอและจัดนิทรรศการ   แผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศรายบุคคล  ผู้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 100 ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทั้ง 3 ส่วน  อีกทั้งยังผ่านเกณฑ์การทดสอบหลังการพัฒนาร้อยละ 100 

    
 
 
 
 
 



 

 

บทท่ี 5  

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 รายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง  
ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  ปีงบประมาณ  2563   ณ โรงแรมชงโค เมาท์เทน วิว  
วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2 อำเภอเมือง  จังหวัดพังงา ดำเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2563  
ถึงวันที่  20  กันยายน  2563  มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1. วิเคราะห์ผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต  สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  2. สรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  สังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
    
5.1 วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 เพื่อสรุปและรายงานผลการดำเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง 
และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 
 

5.2  สรุปผล   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปดังนี้  
      5.2.1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา 

 สถานภาพของผู้เข้ารับการพัฒนา  เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย  คือ เป็นเพศหญิง จำนวน  
65 คน  (ร้อยละ 69.90) เป็นเพศหญิง จำนวนมากที่สุด คือมีอายุระหว่าง 36 - 40 ปี จำนวน 29 คน 
(ร้อยละ 31.18)  และเป็นเพศหญิงจำนวนน้อยที่สุด คือ มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป  จำนวน 6 คน (ร้อยละ 
6.45)  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทมากที่สุด จำนวน 90 คน (ร้อยละ 96.77)   มีวุฒิการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จำนวนน้อยที่สุด  คือ  1 คน (ร้อยละ 1.08) ประสบการณ์ในการทำงาน  ระหว่าง 5 - 10 
ปีขึ้นไป จำนวนมากที่สุด  คือ 56  คน  (ร้อยละ 60.22)  และมีประสบการณ์ในการทำงาน ระหว่าง           
16 - 20 ปี  จำนวนน้อยที่สุด คือ  3 คน  (ร้อยละ 3.22)  เมื่อพิจารณาระดับของตำแหน่ง พบว่า 
ระดับ คศ.2  มากที่สุด จำนวน 56  คน (ร้อยละ 60.22)และระดับ คศ.4 น้อยที่สุด จำนวน 1 คน 
(ร้อยละ 1.08) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  จำนวน 58  คน (ร้อยละ 62.37) 
และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จำนวน  35  คน  (ร้อยละ 37.63)                                                                                                                                               



 

 

 5.2.2  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากร 
 ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรโดยภาพรวม และในทุกหน่วยการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (�̅� = 4.96, S.D. = 0.13 )  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุดหน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่พึงประสงค์ (�̅� = 4.96 , S.D. = 0.13 )  รองลงมา  คือหน่วยการเรียนรู้ภาวะผู้นำทาง
วิชาการ (�̅� = 0.89 , S.D. = 0.21)  และหน่วยการเรียนรู้การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา                                 
(�̅� = 4.84 , S.D. = 0.28 )   มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  
     

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะของรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาที่พึงประสงค์  แต่ละรายวิชาและโดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.96, S.D. = 0.13)  
ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการพัฒนาวินยัในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา (�̅� = 4.97 , S.D. = 0.11) รองลงมา คือด้าน
การพัฒนาอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา  การพัฒนาบุคลิกภาพ
และสุนทรียภาพเหมาะสมกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และการพัฒนาทักษะการพูดที่ถูกต้องและ
เหมาะสมกับตำแหน่ง  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน   (�̅� = 4.96)   
 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2   ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ภาวะผู้นำทางวิชาการ  แต่ละ
รายวิชา  และโดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.89, S.D. = 0.21)  ความคิดเห็นที่มีต่อ
วิทยากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ (�̅� = 4.97 , S.D. = 0.10) โดย
ผู้นำในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษามีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (�̅�= 4.68 , S.D. = 0.33)   
 
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3   ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้การบริหารและการจัดการใน
สถานศึกษาโดยภาพรวม  อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.84, S.D. = 0.28)  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากร
รายวิชา  ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้
ดิจิทัลและเทคโนโลยี (�̅� = 4.97 , S.D. = 0.12)   โดยการบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก และมี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด (�̅� = 4.47 , S.D. = 0.53)      
  
 5.2.3  ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ    
 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงานโดยภาพรวม  และรายด้านอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  (�̅� = 4.83, S.D. = 0.14) ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ด้านความสอดคล้องในการดำเนินกิจกรรม
ของวิทยากรหลักและวิทยากรรายวิชาประจำหน่วยพัฒนา  (�̅� = 4.94, S.D. = 0.24)  โดยสถานที่และ
สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด  (�̅� = 4.59, S.D. = 0.70)      
  

   
 
 



 

 

 5.2.4  การพัฒนาตามเนื้อหาของหลักสูตร  สมรรถนะ   และผลสัมฤทธิ์ 

ส่วนที่ 1  การเสริมสร้างสมรรถนะ  ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วมร้อยละ 
100 และทุกคนเข้าร่วมเต็มเวลา  ในประเด็น  สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  สรุป
องค์ความรู้  พฤติกรรมการมีส่วนร่วม  ทุกคนมีผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้      

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง  ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วมร้อยละ 
100  ในประเด็น เข้าร่วมกิจกรรม  การนำเสนอจากการศึกษาแหล่งเรียนรู้/ชุมชน  สรุปองค์ความรู้
จากการศึกษาสถานศึกษาตามสภาพจริง  สรุปองค์ความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้/ชุมชน  ผู้เข้ารับ
การพัฒนาผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วมร้อยละ 100  ทุกคนเข้าร่วมเต็มเวลา และมีผลการประเมินสูงกว่า
เกณฑ์ท่ีกำหนดไว้   

ส่วนที่ 3  การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ฯ  ในประเด็น  การนำเสนอกระบวนการ
จัดทำแผนกลยุทธ์  การนำเสนอและจัดนิทรรศการ  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
รายบุคคล  ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์เวลาที่เข้าร่วมร้อยละ 100  ทุกคนเข้าร่วมเต็มเวลา และมี
ผลการประเมินสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้   
           การประเมินผลสัมฤทธิ์  (การทดสอบหลังพัฒนา)  ผู้เข้ารับการพัฒนาร้อยละ 100 ผ่าน
การประเมิน ซ่ึงมีคะแนนทดสอบหลังการพัฒนาสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้   
   
5.3  อภิปรายผล 
 

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 1  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้คุณลักษณะของรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ แต่ละรายวิชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากท่ีสุด  (�̅�= 4.96, S.D.= 0.13)  
ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรมีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือการพัฒนาวินยัในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษา (�̅� = 4.97, S.D. = 0.11)  เพราะว่าวิทยากร
มีการสอดแทรกแนวคิดในการประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ  และผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อ
เนื้อหา เพราะว่ามีประโยชน์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 
  
หน่วยการเรียนรู้ ที่ 2  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้ภาวะผู้นำทางวิชาการ  แต่ละ
รายวิชา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅�= 4.89, S.D. =0.21)  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรมี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ผู้นำแห่งศรัทธาและทักษะการตัดสินใจ (�̅� = 4.97, S.D. = 0.10) เพราะว่า วิทยากร
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม  มีการแจกเอกสารประกอบการบรรยายครบถ้วน   
การถ่ายทอดของวิทยากร  ชัดเจน เข้าใจง่าย และวิทยากร มีเทคนิคในการใช้สื่อประกอบการบรรยาย
เหมาะสม  

หน่วยการเรียนรู้ ที่ 3  ความคิดเห็นที่มีต่อวิทยากรหน่วยการเรียนรู้การบริหารและการจัดการใน

สถานศึกษา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.84, S.D. = 0.28)  ความคิดเห็นที ่มีต่อ
วิทยากรรายวิชา ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การบริหารจัดการสถานศึกษา

โดยใช้ดิจิทัลและเทคโนโลยี  (�̅�= 4.97, S.D. = 0.12)  เพราะว่า วิทยากรเป็นผู้ทรงความรู้  มีความรู้
และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่บรรยาย สามารถถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่ายและน่าสนใจ 



 

 

ความคิดเห็นต่อการดำเนินงานโครงการ    
 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นต่อผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  (�̅� = 4.83, S.D. = 0.14) ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ด้านความสอดคล้องในการดำเนินกิจกรรม
ของวิทยากรหลักและวิทยากรรายวิชาประจำหน่วยพัฒนา  (�̅� = 4.94, S.D. = 0.24) อาจเป็นเพราะ
หน่วยดำเนินการพัฒนามีการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการผู้เข้ารับการ
พัฒนา และให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ  อนึ่ง หน่วยพัฒนามีกระบวนการคัดเลือกวิทยากรพี่เลี่ยง
และวิทยากรรายวิชาที่ดี  สามารถเป็นแบบย่าง  มีภูมิรู้  ภูมิธรรม  ภูมิฐาน มีความเป็นกัลยาณมิตร  
และให้คำปรึกษาที่ดีกับผู้เข้าร่วมพัฒนา อีกทั้งมีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ 
 
5.4  ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรถอดบทเรียนโดยใช้รูปแบบวิธีการที่เหมาะสมของแต่ละหน่วยพัฒนา เพื่อนำวิธีการ
ปฏิบัติที่ดีมาใช้ในการดำเนินการครั้งต่อไป 

2. ควรสนับสนุนงบประมาณให้เหมาะสมกับจำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาและระยะเวลาใน
การพัฒนา 

3. ควรสนับสนุนวิทยากรบางส่วนแก่หน่วยพัฒนาโดยเป็นวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ในแต่ละรายวิชาของการพัฒนาสมรรถนะ 

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ควรมีการประชุมชี้แจง ประสานงาน
ล่วงหน้ากับหน่วยพัฒนา เพ่ือเตรียมการวางแผนการดำเนินงานต่าง ๆ   
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รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

วันที ่4 - 20 กันยายน 2563 
ณ ห้องประชุมพุงช้าง โรงแรมชงโค  วิทยาลัยเทคนิคพังงา 2   อ. เมือง จ. พังงา  

หน่วยพัฒนา ที่ 58  

ที ่ ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

1 นายอธิพงษ์  ปรีชา ครู ร.ร.วิชิตสงคราม สพป.ภูเก็ต 
2 นางทิพย์วิมล  เพ็ชรฉุย ครู ร.ร.บ้านกู้กู สพป.ภูเก็ต 
3 นางสาวนราวรรณ  พิศดู ครู ร.ร.วัดเทพนิมิตร สพป.ภูเก็ต 
4 นายสมโภชน์  ศรีสมุทร ครู ร.ร.บ้านพรุใน สพป.พังงา 
5 นางชุลีพร  พูดงาม ครู ร.ร.อนุบาลทับปุด สพป.พังงา 
6 นางสาววิภาวี  ชายเขาทอง ครู ร.ร.นิคมสร้างตนเอง 2 สพป.พังงา 
7 นางอุทุมพร  จันทร์ประวัติ ครู ร.ร.บ้านนกงาง สพป.ระนอง 
8 นางจุไรรัตน์  จุรณทรรสน์ คร ูร.ร.อนุบาลระนอง สพป.ระนอง 
9 นางสาวจรีรัตน์  สามารถ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.12 
10 นายสันติ  วงค์ไชยา ครู ร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.14 
11 นางพรทิพย์ ประทีป ณ ถลาง ครู ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 
12 นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ์ ครู ร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
13 นางสุพรรณี  หนูรุ่น ครู ร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต 
14 นางจรวยพร  สมหวัง ครู ร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
15 นางวารุณี  พ่านปาน ครู ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา 
16 นางวิลาวัลย์  ประสมกิจ ครู ร.ร.บ้านทุ่งไทรงาม สพป.พังงา 
17 นางสาวศริณทิพย์  มิตรพัฒน์ ครู ร.ร.บ้านขจัดภัย สพป.ระนอง 
18 นางสาววรุณยุพา  ชูจันทร์ ครู ร.ร.บ้านทุ่งหงาว สพป.ระนอง 
19 นายศุภกิจ  ชำนาญกิจ ครู ร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.14 
20 นายวิโรจน์  อินตัน ครู ร.ร.พิชัยรัตนาคาร สพม.14 
21 นายไกรวิชญ์  อ่อนแก้ว ครู ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยา สพม.14 
22 นางสาวปัทมา  จีนดี ครู ร.ร. กระบุรีวิทยา สพม.14 
23 นายบรรจง  หนูไชยา ครู ร.ร.หงษ์หยกบำรุง สพป.ภูเก็ต 
24 นางภัทธนน  ชัมพูทนะ ครู ร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
25 นางสาวสุธิรา  บุญยวัตร ครู ร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
26 นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแก้ว ครู ร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ต 
27 นายธงชาติ  ทองขาว ครู ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา 
28 นางกนกวรรณ  ศรีเมือง ครู ร.ร.วัดคมนียเขต สพป.พังงา 
29 นางจุฬาลักษณ์  วีรวงศ์วิวัฒน ์ ครู ร.ร.อนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง 
30 นายยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ ์ ครู ร.ร.ทับปุดวิทยา สพม.14 



 

 

 

ที ่ ชือ่  สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

31 นางสาวอุไรรัตน์  มากนุ้ย ครู ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 
32 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์ ผลเกลี้ยง ครู ร.ร.พิชัยรัตนาคาร สพม.14 
33 นายวุฒิชาติ โกยวิวัฒน์ตระกูล ครู ร.ร.บ้านในทอน สพป.ภูเก็ต 
34 นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข ครู ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) สพป.ภูเก็ต 
35 นายเอกลักษณ์  สมบัติบุญ ครู ร.ร.อนุบาลพังงา สพป.พังงา 
36 นางปรีญา  ทองสีนุ่น ครู ร.ร.วัดเหมืองประชาราม สพป.พังงา 
37 นางสาวกชธร  เหมทานนท์ ครู ร.ร.บ้านบางเบน สพป.ระนอง 
38 นางรัชนีวรรณ  แก้วชูใส ครู ร.ร.อนุบาลบ้านด่าน สพป.ระนอง 
39 นางสาวศริญญา  ผั้วผดุง ครู ร.ร.สุราษฎร์ธาน ี สพม.11 
40 นายวรวุฒิ  สุขเอียด ครู ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 
41 นายจักรพันธ์  อุดทะดาดวง ครู ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 
42 นางสาวอัจฉรี  สิริเสมอภาค ครู ร.ร.เมืองถลาง สพม.14 
43 นางสาวจันจิรา  เทพมณฑา คร ูร.ร.พิชัยรัตนาคาร สพม.14 
44 นายวันใหม่  คงทองคำ ครู ร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
45 นางจารุวรรณ  บุญมีมีไชย ครู ร.ร.บ้านป่าคลอก สพป.ภูเก็ต 
46 นางชนิลธร  สร้อยอ้ัว ครู ร.ร.วัดศรสีุนทร(มิตรภาพ15) สพป.ภูเก็ต 
47 นางนมภรรณ  วรรณงาม ครู ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา 
48 นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร ครู ร.ร.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจิตร 11 สพป.พังงา 
49 นายวุฒนา  ทับแบน ครู ร.ร.บ้านทรายแดง สพป.ระนอง 
50 นางสาวเพ็ญรัศมี  ศรีบุรุษ ครู ร.ร.รัชชประภาวิทยาคม สพม.11 
51 นายเอกชัย  ไชยสุวรรณ์ ครู ร.ร.ภูเก็ตวิทยาลัย สพม.14 
52 นางรัตนา  ชูจิต ครู ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา สพม.14 
53 นางวาสนา  คงแก้ว ครู ร.ร.กะเปอร์วิทยา สพม.14 
54 นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ ครู ร.ร.ถลางพระนางสร้าง สพป.ภูเก็ต 
55 นางจิรานี  สำราญ ครู ร.ร.บ้านบางเทา สพป.ภูเก็ต 
56 นางสาวปาริชาต ิ วิสุทธชิาติ ครู ร.ร.สิทธิ์สุนทรบำรุง สพป.ภูเก็ต 
57 นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช ครู ร.ร.บ้านในวัง สพป.พังงา 
58 นางอุทัยวรรณ  แสงทอง ครู ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา 
59 นายศุภชัย   โสธร ครู ร.ร.บ้านหินช้าง สพป.ระนอง 
60 นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร ครู ร.ร.พัทลุง สพม.12 
61 นายวรเทพ  แก้ววิจิตร ครู ร.ร.สตรีพังงา สพม.14 
62 นางสาวกุลธิดา  พรมทอง ครู ร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.14 
63 นางวัลภา  อินทรกำเหนิด ครู ร.ร.ปากจั่นวิทยา สพม.14 

 



 

 

  

ที ่ ชื่อ  สกุล ตำแหน่ง สังกัด 

64 นางสาวกิตติมา  มณีโชติ ครู ร.ร.บ้านพรุจำปา สพป.ภูเก็ต 
65 นางสาวจันทนา  เสริมทรัพย์ ครู ร.ร.บ้านบางคู สพป.ภูเก็ต 
66 นางสาวเปรมนีย์  นาคนคร ครู ร.ร.บ้านม่าหนิก สพป.ภูเก็ต 
67 นางสาวขวัญฤทัย  ทองแท้ ครู ร.ร.อนุบาลพังงา สพป.พังงา 
68 นางศิรญาภัสร์  ณ ถลาง ครู ร.ร.บ้านกะไหล สพป.พังงา 
69 นายพีระพงค์  สุขขี ครู ร.ร.เพียงหลวง15(บ้านรงัแตน) สพป.ระนอง 
70 นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา ครู ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 
71 นายพงศ์ไพศาล วิริยานุกูลวงศ์ ครู ร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.14 
72 นางอารมณ์  วาทะยา ครู ร.ร.พิชัยรัตนาคาร สพม.14 
73 นายเจษฎา  ศรีวิเศษ ครู ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา สพม.14 
74 นางสาวณฐัสิรี อาชีวระงับโรค ครู ร.ร.บ้านฉลอง สพป.ภูเก็ต 
75 นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์ ครู ร.ร.วัดเทพกระษัตรี สพป.ภูเก็ต 
76 นางสุวรรณา  โลหกิจ ครู ร.ร.วัดเหมืองประชาราม สพป.พังงา 
77 นายอุดม  วิเชียร ครู ร.ร.บ้านลำแก่น สพป.พังงา 
78 นายวรพล  ตราเต็ง ครู ร.ร.วัดไตรมารคสถิตตั้งตรงจติร 11 สพป.พังงา 
79 นางสาวชนิดาภา  ศรีคล้าย ครู ร.ร.บ้านชาคล ี สพป.ระนอง 
80 นายสมชาย  เจริญฤทธิ์ ครู ร.ร.ดีบุกพังงาวิทยายน สพม.14 
81 นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน ครู ร.ร.สตรีภูเก็ต สพม.14 
82 นางรัตนาภรณ์  ตันรตันส่องแสง ครู ร.ร.เฉลิมพระเกียรติภูเก็ต สพม.14 
83 นางสาวปาจรีย์  สุวัตถิกุล ครู ร.ร.พิชัยรัตนาคาร สพม.14 
84 นางวิชชุตา  ประกอบแสง ครู ร.ร.อนุบาลภูเก็ต สพป.ภูเก็ต 
85 นางสาวพิรีภรณ์  สุขสว่าง ครู ร.ร.บ้านสะปำ”มงคลวิทยา” สพป.ภูเก็ต 
86 นางสาววรรณศิริ  อุ่นขาว ครู ร.ร.เมืองพังงา สพป.พังงา 
87 นายเอกสิทธิ์  ธีระกุลพิศุทธิ์ ครู ร.ร.บ้านทุ่งเจดีย์ สพป.พังงา 
88 นางสาวนพสโรชา  สุขทองแก้ว ครู ร.ร.บ้านคุรอด สพป.พังงา 
89 นางอัจฉริยา  บุญโสภาส ครู ร.ร.บ้านห้วยเสียด สพป.ระนอง 
90 นายรัชชานนท์  พูลเอียด ครู ร.ร.ทุ่งโพธิ์วิทยา สพม.14 
91 นางสาวนิศารัตน์  ถนอมนา ครู ร.ร.เมืองถลาง สพม.14 
92 นางสาววันดี  สง่ากอง ครู ร.ร.ท้ายเหมืองวิทยา สพม.14 
93 นายสมชัย  นิลรัตน ์ ครู ร.ร.พิชัยรัตนาคาร สพม.14 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบ ต.2ข 

สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบกรอกคะแนนและสรุปผลการพัฒนา 

ที่ ชื่อ – สกุล 

ร้อยละของ 
เวลาเขา้

ร่วม
ทั้งหมด 

 (127 ชม.) 

ส่วนที่ 1                                
การ

เสริมสร้าง
สมรรถนะ         

รอง
ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 

(150) 

ส่วนที่ 2                    
การเรียนรู้
ในสภาพ

จริง       
(200) 

ส่วนที่ 3           
การจัดทำ

และ
นำเสนอ             
แผนกล
ยุทธ์ฯ         
(150) 

รวม
คะแนน 

การ
พัฒนา 
(500) 

 

คะแนน
ทดสอบ

หลัง
พัฒนา 
(30) 

ผล             
การ

ประเมิน 

1 นายอธิพงษ์  ปรีชา 100 133 189 140 462 30 ผ่าน 
2 นางทิพย์วิมล  เพ็ชรฉยุ 100 140 191 142 473 30 ผ่าน 
3 นางสาวนราวรรณ  พิศดู 100 137 191 148 476 29 ผ่าน 
4 นายสมโภชน์  ศรีสมุทร 100 141 191 140 472 29 ผ่าน 
5 นางชุลีพร  พูดงาม 100 138 191 137 466 28 ผ่าน 
6 นางสาววภิาวี  ชายเขาทอง 100 140 191 148 479 29 ผ่าน 
7 นางอุทุมพร  จันทร์ประวัต ิ 100 131 191 140 462 25 ผ่าน 
8 นางจุไรรัตน์  จุรณทรรสน์ 100 139 191 149 479 30 ผ่าน 
9 นางสาวจรีรัตน์  สามารถ 100 135 191 137 463 29 ผ่าน 
10 นายสันติ  วงค์ไชยา 100 135 191 140 466 29 ผ่าน 
11 นางพรทิพย์  ประทีป ณ ถลาง 100 137 191 149 477 30 ผ่าน 
12 นางสาวสุชาดา  เพชรสุทธิ ์ 100 141 191 148 480 30 ผ่าน 
13 นางสุพรรณี  หนูรุ่น 100 139 190 137 466 28 ผ่าน 
14 นางจรวยพร  สมหวัง 100 136 191 148 475 30 ผ่าน 
15 นางวารุณี  พา่นปาน 100 142 191 140 473 30 ผ่าน 
16 นางวิลาวัลย์  ประสมกิจ 100 139 191 148 478 29 ผ่าน 
17 นางสาวศริณทิพย์  มิตรพัฒน์ 100 136 190 143 469 27 ผ่าน 
18 นางสาววรุณยพุา  ชูจันทร ์ 100 139 190 140 469 29 ผ่าน 
19 นายศุภกจิ  ชำนาญกิจ 100 136 191 148 475 29 ผ่าน 
20 นายวโิรจน์  อินตัน 100 142 191 140 473 26 ผ่าน 
21 นายไกรวิชญ ์ ออ่นแกว้ 100 137 190 143 470 30 ผ่าน 
22 นางสาวปัทมา  จีนด ี 100 140 191 148 479 29 ผ่าน 
23 นายบรรจง  หนูไชยา 100 133 198 149 480 29 ผ่าน 
24 นางภัทธนนท์  ชัมพูทนะ 100 136 199 140 475 27 ผ่าน 
25 นางสาวสุธิรา  บุญยวัตร 100 130 196 137 463 26 ผ่าน 
26 นางสาวกัลย์ชนิต  หนูแกว้ 100 132 196 149 477 27 ผ่าน 
27 นายธงชาต ิ ทองขาว 100 131 198 137 466 28 ผ่าน 
28 นางกนกวรรณ  ศรีเมือง 100 133 199 143 475 29 ผ่าน 
29 นางจุฬาลักษณ ์ วีรวงศ์วิวัฒน ์ 100 133 197 140- 470 28 ผ่าน 
30 นายยุทธนา  สุวรรณวิสุทธิ ์ 100 133 199 148 480 29 ผ่าน 
31 นางสาวอุไรรัตน์  มากนุ้ย 100 130 196 142 468 30 ผ่าน 
32 นางสาวณัฏฐ์ชานันท์  ผลเกลี้ยง 100 131 197 143 471 29 ผ่าน 
33 นายวุฒิชาติ  โกยวิวัฒน์ตระกูล 100 139 199 148 486 30 ผ่าน 
34 นางสาวรัตน์ติยา  เรืองสุข 100 141 199 137 477 27 ผ่าน 
35 นายเอกลกัษณ์  สมบัติบญุ 100 137 199 142 478 27 ผ่าน 
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36 นางปรีญา  ทองสีนุ่น 100 141 199 142 482 29 ผ่าน 
37 นางสาวกชธร  เหมทานนท ์ 100 142 199 148 489 30 ผ่าน 
38 นางรัชนีวรรณ  แกว้ชูใส 100 144 199 148 491 30 ผ่าน 
39 นางสาวศริญญา  ผั้วผดุง 100 140 199 148 487 30 ผ่าน 
40 นายวรวุฒิ  สุขเอยีด 100 142 199 149 490 29 ผ่าน 
41 นายจกัรพันธ ์ อุดทะดาดวง 100 145 200 149 494 29 ผ่าน 
42 นางสาวอัจฉรี  สิริเสมอภาค 100 146 200 143 489 30 ผ่าน 
43 นางสาวจันจิรา  เทพมณฑา 100 143 200 140 483 28 ผ่าน 
44 นายวันใหม ่ คงทองคำ 100 136 200 149 485 29 ผ่าน 
45 นางจารุวรรณ  บุญมีมีไชย 100 137 199 149 485 30 ผ่าน 
46 นางชนิลธร  สร้อยอั้ว 100 138 200 148 486 30 ผ่าน 
47 นางนมภรรณ  วรรณงาม 100 138 199 142 479 30 ผ่าน 
48 นางกมลทิพย์  ศักดาสาวิตร 100 134 200 148 482 30 ผ่าน 
49 นายวุฒนา  ทบัแบน 100 132 199 137 468 29 ผ่าน 
50 นางสาวเพ็ญรัศมี  ศรีบุรุษ 100 136 200 140 476 30 ผ่าน 
51 นายเอกชยั  ไชยสุวรรณ์ 100 132 199 140 471 27 ผ่าน 
52 นางรัตนา  ชูจิต 100 134 199 148 481 29 ผ่าน 
53 นางวาสนา  คงแก้ว 100 136 199 140 475 30 ผ่าน 
54 นางสาวจริยาภรณ์  สังข์จรูญ 100 138 187 140 465 30 ผ่าน 
55 นางจิรานี  สำราญ 100 134 183 143 460 29 ผ่าน 
56 นางสาวปาริชาติ  วิสุทธิชาติ 100 137 185 140 462 29 ผ่าน 
57 นายศรยุทธ  ฉัตรเฉลิมเดช 100 136 183 143 462 30 ผ่าน 
58 นางอุทัยวรรณ  แสงทอง 100 137 186 149 472 30 ผ่าน 
59 นายศุภชยั  โสธร      100 139 188 148 475 30 ผ่าน 
60 นางสาวอรพรรณ  อาสนวิเชียร 100 138 188 148 474 30 ผ่าน 
61 นายวรเทพ  แก้ววิจิตร 100 137 184 140 461 30 ผ่าน 
62 นางสาวกุลธิดา  พรมทอง 100 139 187 143 469 29 ผ่าน 
63 นางวัลภา  อินทรกำเหนิด 100 138 189 148 475 29 ผ่าน 
64 นางสาวกิตติมา  มณีโชต ิ 100 139.2 196 148 483 29 ผ่าน 
65 นางสาวจันทนา  เสริมทรัพย ์ 100 138.8 196 143 478 28 ผ่าน 
66 นางสาวเปรมนีย์  นาคนคร 100 141.8 196 142 480 29 ผ่าน 
67 นางสาวขวญัฤทัย  ทองแท ้ 100 136.3 196 148 480 29 ผ่าน 
68 นางศิรญาภัสร ์ ณ ถลาง 100 137.3 196 140 473 27 ผ่าน 
69 นายพีระพงค์  สุขข ี 100 141 196 148 485 28 ผ่าน 
70 นางสาวพุทธิมา  จั้นศิลา 100 140.1 196 140 476 28 ผ่าน 
71 นายพงศ์ไพศาล  วิริยานกุูลวงศ์ 100 141 196 148 485 30 ผ่าน 
72 นางอารมย์  วาทะยา 100 137 196 137 470 29 ผ่าน 

73 นายเจษฎา  ศรีวิเศษ 100 140.6 196 142 479 27 ผ่าน 

74 นางสาวณัฐสิร ี อาชวีระงับโรค 100 145 200 149 494 28 ผ่าน 
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75 นางสาวจิรภา  ถิรินทรพงศ์ 100 143 200 140 483 25 ผ่าน 
76 นางสุวรรณา  โลหกิจ 100 142 200 148 490 29 ผ่าน 
77 นายอุดม  วิเชียร 100 142 200 149 491 26 ผ่าน 
78 นายวรพล  ตราเต็ง 100 143 200 148 491 30 ผ่าน 
79 นางสาวชนิดาภา  ศรีคล้าย 100 141 200 142 483 30 ผ่าน 
80 นายสมชาย  เจริญฤทธิ ์ 100 143 200 137 480 30 ผ่าน 
81 นางสาวสุกัญญา  นิ่มมโน 100 143 200 137 480 30 ผ่าน 
82 นางรัตนาภรณ์  ตันรัตนส่องแสง 100 142 200 142 484 30 ผ่าน 
83 นางสาวปาจรีย์  สุวัตถกิุล 100 142 200 149 491 28 ผ่าน 
84 นางวิชชุตา  ประกอบแสง 100 132 190 148 470 30 ผ่าน 
85 นางสาวพิรีภรณ์  สุขสวา่ง 100 138 190 149 477 28 ผ่าน 
86 นางสาววรรณศิริ  อุ่นขาว 100 134 190 149 473 27 ผ่าน 
87 นายเอกสิทธิ์  ธีระกุลพิศุทธิ ์ 100 132 190 143 465 30 ผ่าน 
88 นางสาวนพสโรชา  สุขทองแก้ว 100 132 190 140 462 29 ผ่าน 
89 นางอัจฉริยา  บุญโสภาส 100 136 190 140 466 30 ผ่าน 
90 นายรัชชานนท์  พูลเอยีด 100 133 190 140 463 29 ผ่าน 
91 นางสาวนิศารัตน์  ถนอมนา 100 143 191 148 482 29 ผ่าน 
92 นางสาววันด ี สง่ากอง 100 134 191 148 473 29 ผ่าน 
93 นายสมชัย  นิลรัตน ์ 100 128 190 142 460 27 ผ่าน 

 

 

 

 

(ลงช่ือ)......................................ประธานบริหารโครงการ    (ลงช่ือ)....................................ประธานคณะทำงานพฒันาฯ         

     (นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว)       (นายบุญรัฐ  หลักแหลม)  

 

(ลงช่ือ)......................................หัวหน้าวิทยากรพี่เลี้ยง       (ลงช่ือ)....................................หัวหน้าวัดและประเมินผล         
     (นายวันชัย  หวังสวาสดิ์)        (นายนรินธรณ์  เซ่งล้ำ) 

  

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

                                                   (นางสุดา  สุขอ่ำ)   
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 



 

 

ภาพกิจกรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กิจกรรมระยะท่ี 1 

การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อำนวยการ
สถานศึกษา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

กิจกรรมระยะท่ี 2 

การเรียนรู้ในสภาพจริง 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมระยะท่ี 3 

การจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในสถานศึกษา 



 

 

 คณะผู้จัดทำ  

 

  



 

 

  คณะผู้จัดทำ  (ต่อ)
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