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หลักสู ตร

พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง

รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

1. หลักการและเหตุผล
ตามทีพ่ ระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษาก่ อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งบางตําแหน่ งและบางวิทยฐานะ เพือ่ เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ เจตคติที่ดี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พที่เหมาะสมในอันที่จะทําให้การ
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเกิดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ให้เป็ นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลง
วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ไว้ว่าข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของรองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา ให้เป็ นผูท้ ี่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ และมีการบริ หารและ
การจัดการในสถานศึกษา มีความยืดหยุ่น มีความพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา จึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาให้ผ ผู ้ า่ น
การพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็ นผูน้ าํ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็ น
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สามารถนําการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ได้อ ย่ า งเหมาะสม สามารถสร้ า งวัฒ นธรรมคุ ณ ภาพและวั ฒนธรรมประชาธิ ป ไตยในการ
ปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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2. ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ตามหนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ได้กาํ หนดให้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรื อส่ วนราชการต้นสังกัดกับสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดหลักสู ตรและ
พัฒนาให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด โดยความร่ วมมื อกับสถาบันอุ ดมศึก ษาหรื อ
หน่วยงานอื่น

3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาได้รับการพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
3.2 เพื่ อ ให้ ผู้เข้า รั บ การพัฒ นาได้ฝึ กทัก ษะการบริ หารการศึ ก ษา วิ เ คราะห์ และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
3.3 เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับ การพัฒนานําความรู้ และทักษะที่ได้จากการพัฒนาไปใช้ในการ
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาให้มีประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิ ผล

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ างหลักสู ตรพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ตามหนังสื อสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลง
วันที่ 8 ตุลาคม 2552 ว 18 ประกอบด้วย 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา ประกอบด้ วย
- กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา แบ่งเป็ น 3 หมวด
หมวดที่ 1 คุณลักษณะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
หมวดที่ 3 การบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา
กิจกรรมฝึ กประสบการณ์รองผูอ้ าํ นวยสถานศึกษา แบ่งเป็ น
ประชุมรับฟังคําชี้แจงการฝึ กประสบการณ์
ฝึ กประสบการณ์และรายงานผลในสถานศึกษาต้นแบบ
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ส่ วนที่ 2 การจัดทําและนําเสนอผลงาน
- กิ จกรรมสัมมนา จัดทํารายงานและนําเสนอผลงาน โดยการวิเคราะห์ผลการ
เรี ยนรู ้จากการพัฒนาสมรรถนะของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาแล้วนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้
แผนภูมโิ ครงสร้ างหลักสู ตรและการประเมินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ
รองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
( 181 ชัว่ โมง)
ศึกษาจากเอกสาร
และเว็บไซต์ท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนา ตาม
หลักสูตร
ก่อนการพัฒนา
15 วัน

ส่ วนที่ 2 การจัดทําและ
นําเสนอผลงาน
(20 ชัว่ โมง)

กิจกรรม
ฝึ กประสบการณ์
ในสถานศึกษาต้นแบบ

สัมมนา จัดทํา รายงานและ
นําเสนอผลงาน

(91 ชัว่ โมง)

(90 ชัว่ โมง)

(20 ชัว่ โมง)

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

หมวดที่ 1 คุณลักษณะ
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา (37 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทาง
วิชาการ (27 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 3 การบริ หาร
และการจัดการใน
สถานศึกษา (27 ชัว่ โมง)

ประชุมรับฟังคําชี้แจง
การฝึ กประสบการณ์ใน
สถานศึกษา (6 ชัว่ โมง)
และฝึ กประสบการณ์ใน
สถานศึกษาต้นแบบ 2
แห่ง (84 ชัว่ โมง)

สัมมนา จัดทํา รายงาน
การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้
จากการพัฒนาสมรรถนะ
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
แล้วนําเสนอผลงาน
เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
(20 ชัว่ โมง)

กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ
รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา

กิจกรรม
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รายละเอียดหลักสู ตรการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา (181 ชัว่ โมง) ประกอบด้วย กิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถนะ
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา (91 ชัว่ โมง) และกิจกรรมฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ (90 ชัว่ โมง)

3.การบริหารและการจัดการ
ในสถานศึกษา

2. ภาวะผู้นาํ ทางวิชาการ

1. คุณลักษณะรองผู้อํานวยการ
สถานศึกษาที่พงึ ประสงค์

หมวด

กิจกรรม
พัฒนาสมรรถนะ ฝึ กประสบการณ์
การพัฒนาสุขภาพกาย
7
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3
3
การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
9
5
การพัฒนาเจตคติ ค่านิยมและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
3
6
การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
3
6
การเสริ มสร้างวินยั และจรรยาบรรณวิชาชี พ
3
4
การพัฒนาจิต
6
3
ศึกษาดูงาน
3
รวม
37
27
ผูน้ าํ ทางวิชาการและการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากร
6
3
ทางการศึกษามีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
ปรัชญาการศึกษาของชาติและการจัดการศึกษา
3
6
การบริ หารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรี ยนรู ้
3
6
ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนา
3
3
คุณภาพการศึกษา
การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพฯ
6
3
องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
3
3
ศึกษาดูงาน
3
รวม
27
24
นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
6
7
รับผิดชอบของรองผูอ้ าํ นวยสถานศึกษา
การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
12
15
การพัฒนาระบบภาคีเครื อข่าย การนิ เทศ กํากับติดตาม
3
10
ประเมินผลและรายงานผล
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
3
7
กับการปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ศึกษาดูงาน
3
รวม
27
39
รวมทั้งสิ้น
91
90
หน่ วยการเรียนรู้

รวม
7
6
14
9
9
7
9
3
64
9
9
9
6
9
6
3
51
13
27
13
10
3
66
181

ส่ วนที่ 2 การจัดทํา รายงานผล และนําเสนอผลงาน (20 ชัว่ โมง) ประกอบด้วย การสัมมนา จัดทํารายงาน วิเคราะห์
ผลการเรี ยนรู ้จากการพัฒนาสมรรถนะของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาแล้วนําเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
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รายละเอียดหลักสู ตรและวิธีการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
หมวดที่ 1 คุณลักษณะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์ (64 ชั่วโมง)
คําอธิบาย

การพัฒนาสุ ขภาพกาย การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร การพัฒนา
เจตคติและค่านิยมที่ดี การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ การมีความมุ่งมัน่ และเกิดแรงบันดาลใจในการ
บริ หารจัดการศึกษา
การพัฒนาคุ ณธรรม จริ ยธรรม การเสริ มสร้างวินยั และจรรยาบรรณ
วิชาชี พ และการพัฒนาจิ ต โดยใช้วิธีการเรี ยนรู้ และการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อให้รอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามี ความรัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ ศรี และเกี ยรติภูมิของความ
เป็ นรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมัน่ และแรงบันดาลใจในการบริ หารจัดการศึกษา
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีเจตคติ ค่านิยม และวัฒนธรรมคุณภาพ
4. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
ความคิดรวบยอด
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษายุคใหม่มีคุณธรรมจริ ยธรรม บุคลิกภาพดี มีความรู้สู่สากล
เป็ นผูม้ ีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถบริ หารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนดํารงชีวิต
ได้อย่างมีความสุ ข เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่ วมงาน ส่ งผลสัมฤทธิ์ ต่อผูเ้ รี ยน อันเป็ นการ
พัฒนาการศึกษาของชาติ
หน่ วยการเรียนรู้
1. การพัฒนาสุ ขภาพกาย
2. การพัฒนาบุคลิกภาพ
3. การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
4. การพัฒนาเจตคติ ค่านิยม และการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
5. การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
6. การเสริ มสร้างวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
7. การพัฒนาจิต
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วิธีการ / ขั้นตอนการพัฒนา
ก่อนเข้ ารับการพัฒนา
1. ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้ว ยตนเอง ในเรื ่ องที ่เกี ่ย วกับ คุ ณ ลั กษณะที ่พึ ง ประสงค์ข องรอง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. เตรี ย มความพร้ อมของตนเองตามคุ ณลั กษณะที ่พึง ประสงค์ข องรองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
ระหว่ างการพัฒนา
ณ สถานทีพ่ ฒ
ั นา
1. เข้ารับฟังการบรรยาย/ อภิปรายเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของรองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
2. ฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
ณ สถานทีฝ่ ึ กประสบการณ์
3. นําเสนอผลงานตามใบงานที่กาํ หนด
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้นแบบประเมินผูเ้ ข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่กาํ หนด
หลังการพัฒนาและฝึ กประสบการณ์
- สรุ ปและนําเสนอผลงาน
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เอกสาร/ใบงาน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. สื่ อเทคโนโลยี
4. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
5. สถานที่ฝึกประสบการณ์
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการพัฒนาระหว่างการทํากิจกรรม
2. การมีส่วนร่ วมในกลุ่ม
3. การนําเสนอผลงานบุคคล/กลุ่ม
4. การประเมินตนเองและการเข้าร่ วมกิจกรรม
5. การประเมินผลการพัฒนา
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เกณฑ์ การประเมิน
การประเมินคุ ณภาพของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา ใช้ผลงานระหว่างการเข้ารับการพัฒนาและ
ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญในผลงานต่าง ๆ โดยต้องสะท้อนให้เห็น
ระดับคุณภาพตามมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
มิติการประเมิน

1
กรอบความคิด เสนอแต่ละองค์
ประกอบ ข้อมูล
อธิ บายทีละอย่าง

การมีส่วนร่ วม มีการเข้าร่ วม
กิจกรรม

ค่านิยม

ผลงาน

ความเข้ มข้ น

2
มีการจัดข้อมูลเป็ น
กลุ่ม เสนอเป็ น
ใยแมงมุม
ความสัมพันธ์
เชิงเดี่ยว
กระตือรื อร้นในการ
เข้าร่ วมกิจกรรม

3
เสนอถึงความ
สัมพันธ์ แบบต่าง ๆ
ในรู ปผลกระทบ
ต่อกัน

เข้าร่ วมกิจกรรมทุก
ครั้งด้วยความ
กระตือรื อร้นและ
ปฏิบตั ิตามได้
มุ่งพัฒนาตนเอง มุ่งพัฒนางานให้มี มุ่งพัฒนาปฏิบตั ิงาน
ผลต่อตนเอง
คุณภาพ
ร่ วมกัน เพื่อให้
เกิดผลงาน
ผลงานแสดงถึง
ผลงานได้ตามที่
มีผลงานตามที่
กําหนดไว้ในแผน กําหนดและมีแผน การดํารงความ
แก้ไขปรับปรุ งให้ ยัง่ ยืนขององค์กร
มีคุณภาพ

4
เสนอความคิดเชิง
ระบบ หรื อ ภาพรวม
ใหญ่ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ
มีการเข้าร่ วมกิจกรรม
อย่างกระตือรื อร้น
ทุกครั้งและปฏิบตั ิตาม
ได้อย่างดี
มุ่งพัฒนาแต่ละคนให้
เป็ นผูน้ าํ และเกิดผล
งานที่มีคุณภาพ
ผลงานเป็ นประโยชน์
ต่อปวงชนและมี
แนวทางการพัฒนา
ระยะยาว
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หมวดที่ 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการ (51 ชั่วโมง)
คําอธิบาย

ศึ ก ษาด้วยตนเองเพื อ่ ให้มี ค วามรู้ ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ ปรั ช ญาการศึ ก ษาของชาติ แ ละ
หลักการจัดการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะการบริ หารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ น
สําคัญ
สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการเพื่อส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึ กษา มี ภ าวะผูน้ ําทางวิ ช าการ การใช้ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่ อสาร ตลอดจน
กระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝึ กปฏิ บ ตั ิ ประเมิ น วิเคราะห์ และวางแผนเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ ําทางวิชาการ การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารตลอดจนการใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการบริ หารจัดการสถานศึกษาเป็ นองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูเ้ ข้ ารั บ การพัฒนามี ค วามตระหนัก ในความสํา คัญของภาวะผูน้ ํ าทางวิช าการของ
ตนเองและการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการ
เรี ยนรู ้
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษาเพือ่ ให้มีความสามารถในการพัฒนา
ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของตนเองและเพื่อนร่ วมงาน จนสามารถบริ หารจัดการหลักสู ตรและการ
จัดการเรี ยนรู้ทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ นอกจากนี้ยงั สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
4. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนส่ งเสริ มให้มีการใช้กระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุ ณภาพ และประเมิ นการบริ หารจัดการสถานศึ กษา เพื่อพัฒนาสถานศึ กษาเป็ นองค์กรแห่ งการ
เรี ยนรู ้
ความคิดรวบยอด
ผูบ้ ริ หารสถานศึก ษาเป็ นวิชาชี พชั้นสู ง ซึ่ ง เป็ นความคาดหวังของบุค คลที่เกี่ย วข้องว่า
สามารถมีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการเพือ่ พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
เช่ นกัน อันจั กนํ าไปสู่ ก ารพัฒนาคุ ณภาพทางการศึ ก ษาซึ่ งส่ ง ผลต่ อผูเ้ รี ย นโดยตรง ตลอดจนมี
ความสามารถในการบริ หารจัดการสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ องค์กรที่ทนั สมัยโดย
ใช้กระบวนการวิจยั เป็ นพื้นฐาน
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หน่ วยการเรียนรู้
1. ผูน้ าํ ทางวิชาการและการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผูน้ าํ ทาง
วิชาการ
2. ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลักการจัดการศึกษา
3. การบริ หารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
วิธีการ / ขั้นตอนการพัฒนา
ก่อนเข้ ารั บการพัฒนา
1. ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ปรัชญาการศึกษาของชาติ
1.2 หลักการจัดการศึกษา
1.3 การบริ หารจัดการหลักสู ตร
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. เตรี ย มความพร้ อ มเกี ่ย วกับ ทั กษะในการเป็ นผูน้ ํา ทางวิ ช าการ การใช้เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารระดับพื้นฐาน ตลอดจนสถิติและการวิจยั เบื้องต้น
ระหว่ างการพัฒนา
1. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. ฝึ กปฏิ บตั ิฐานการเรี ยนรู ้ ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการการเรี ยนรู ้ การบริ หาร
จัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. วางแผนการส่ งเสริ มให้มีการใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การใช้ก ระบวนการกลุ่ ม ในการฝึ กปฏิ บ ัติ จ ริ ง เพื อ่ สร้ า งภาวะผู้ นํา และจิ ต สํ า นึ ก
รับผิดชอบ
6. ฝึ กประสบการณ์ที่สถานศึกษาต้นแบบ เพื่อรับฟั ง ติดตามและศึกษางาน ตามหน่ วย
การเรี ยนรู ้ท่ีกาํ หนด
หลังการพัฒนาและฝึ กประสบการณ์
1. สรุ ปและนําเสนอผลการศึกษาและปฏิบตั ิจริ งเป็ นแฟ้ มสะสมงาน
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ ยวกับการพัฒนาสถานศึกษาของตนเองเมื่อได้รับ
การแต่งตั้ง
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สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารใบงาน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. VTR สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็ จ
4. สื่ อเทคโนโลยี
5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการพัฒนาระหว่างการทํากิจกรรม
2. การมีส่วนร่ วมในกลุ่ม
3. การนําเสนอผลงานรายบุคคล/กลุ่ม
4. การประเมินตนเองและการเข้าร่ วมกิจกรรม
เกณฑ์ การประเมิน
การประเมิ นคุ ณ ภาพของผูเ้ ข้า รั บการพัฒนา ใช้ผลงานระหว่า งการพัฒนาและผลการ
ประเมินการปฏิบตั ิงานจริ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญในผลงานต่าง ๆ โดยต้องสะท้อนให้เห็นระดับ
คุณภาพตามมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

11

มิติการประเมิน
กรอบความคิด

การวางแผน

1
เสนอแต่ละองค์
ประกอบ ข้อมูล
อธิ บายทีละอย่าง

มีแผนไม่ต่อเนื่ อง
อธิ บายทีละตอน
ทีละงาน
ใช้คาํ ใหญ่

การสื่ อความ

อธิ บายไม่ชดั เจน
มองไม่เห็น
ภาพรวม ไม่ใช้สื่อ
อื่นประกอบ
การพัฒนาองค์กร นําเสนอแต่
บทบาทของตน
ใช้ตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง
ค่านิยม
มุ่งพัฒนาตนเอง
ผลต่อตนเอง
ผลงาน

ผลงานตามแผนที่
กําหนด ทําเท่าที่
แผนกําหนด

ความเข้ มข้ น

2
มีการจัดข้อมูล
เป็ นกลุ่ม เสนอเป็ น
ใยแมงมุม
ความสัมพันธ์
เชิงเดี่ยว
ลําดับงานเป็ น
ขั้นตอนต่อเนื่อง
แต่ยงั มีงานที่ไม่
จําเป็ นอยู่

3
เสนอถึงความ
สัมพันธ์ แบบต่างๆ
ในรู ปผลกระทบ
ต่อกัน
รายงานที่ทาํ สู่ ผล
อย่างชัดเจนต่อเนื่อง
บรรลุได้ผลจริ ง
มีแต่งานสําคัญ

นําเสนอได้ผลต่อ
ผูฟ้ ังทุกระดับ
นําไปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง
เน้นผลตอบสนอง เน้นผลงานร่ วมกัน
รางวัลเป็ นหลัก
เป็ นกลุ่ม เป็ นคณะ
เป็ นหลัก
ในการพัฒนา

อธิ บายได้ชดั เจน
เป็ นที่เข้าใจ
แต่ขาดตัวอย่าง

มุ่งพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพ
มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มคุณภาพ
ให้ดีกว่าเดิม
แผนปรับปรุ งได้
ประหยัด

มุ่งพัฒนาผลดี
ร่ วมกัน เกิดผลงาน
ร่ วมกัน
ผลงานเพิ่มพูน
ไปถึงความยืนยาว
ขององค์กร

4
เสนอความคิด
เชิงระบบ หรื อ
ภาพรวมใหญ่
ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ
เสนอแนวทาง
ปรับปรุ งเพิ่มพูน
จนมีผลไปถึงความ
คุม้ ค่าพร้อมพัฒนา
ยัง่ ยืน
เน้นยํ้าผลต่อเนื่ อง
ของงาน นําผูฟ้ ัง
ให้เห็นความสําคัญ
ชื่นชมต่องาน
พัฒนาผูร้ ่ วมงานให้
เป็ นสังคมเดียวกัน
กลมกลืน พัฒนา
ร่ วมกัน
มุ่งพัฒนาแต่ละคน
ให้เป็ นผูน้ าํ เป็ น
แนวทางของตนเอง
ผลงานเป็ น
ประโยชน์ต่อ
ปวงชน พัฒนา
แบบยัง่ ยืน
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หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (66 ชั่วโมง)
คําอธิบาย

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สามารถนํานโยบายและแผนไปสู่ การปฏิ บ ตั ิ สามารถบริ หาร
จัดการทางวิชาการ ทรัพยากรทางการศึกษา งบประมาณ การเงิน สิ นทรัพย์ บริ หารทัว่ ไป พัฒนา
ระบบภาคี เครื อข่าย การพัฒนาสถานศึกษา นิ เทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล การ
วิ เ คราะห์ ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ห น้า ที ่ร อง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา โดยใช้วิธีศึกษาเอกสาร ฟั งบรรยาย แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ อภิปราย ศึกษาดู
งานและฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เพือ่ ให้สามารถช่วยผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา บริ หารกิจการของสถานศึกษา
ได้อย่างมีคุณภาพ

เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู ้ ทักษะและเจตคติที่ดีในการบริ หารและจัดการสถานศึกษา
2. ผูเ้ ข้า รั บ การพัฒ นาได้นํา ความรู้ ทัก ษะและเจตคติ ไ ปใช้ ใ นการบริ หารจัด การ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
3. ผู้เ ข้า รั บ การพัฒ นาฝึ กประสบการณ์ ใ นสถานศึ ก ษาต้น แบบ เพื อ่ ให้ มี ค วามรู้
ความสามารถในการบริ หารและจัดการสถานศึกษาของตนอย่างมีคุณภาพได้
ความคิดรวบยอด
รองผู ้ อาํ นวยการสถานศึ ก ษายุ ค ใหม่ มี ค วามรู้ ความสามารถในการบริ ห ารจัด การ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลซึ่ งส่ งผลให้โรงเรี ยนมีคุณภาพทุกด้าน
หน่ วยการเรียนรู้
1. นโยบาย ภารกิ จของสถานศึ กษาและบทบาทหน้าที่ ความรั บผิ ดชอบของรองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
3. การพัฒ นาระบบภาคี เครื อ ข่ า ย การพัฒ นาสถานศึ ก ษา การนิ เทศ กํา กับ ติ ด ตาม
ประเมินผลและรายงานผล
4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ระหว่างการพัฒนา
ณ สถานทีพ่ ฒ
ั นา
1. เข้าร่ วมฟังการบรรยาย / อภิปราย
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2. ฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
3. นําเสนอผลงานตามใบงานที่กาํ หนด
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้นแบบประเมินผูเ้ ข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่กาํ หนด
หลังการพัฒนาและฝึ กประสบการณ์
สรุ ปและนําเสนอผลงาน
สื่ อ / แหล่ งเรียนรู้
1. เอกสาร / ใบงาน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. สื่ อเทคโนโลยี
4. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
5. สถานที่ฝึกประสบการณ์
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการพัฒนาระหว่างการทํากิจกรรม
2. การมีส่วนร่ วมในกลุ่ม
3. การนําเสนอผลงานบุคคล / กลุ่ม
4. การประเมินตนเองและการเข้าร่ วมกิจกรรม
5. การประเมินผลการพัฒนา
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เกณฑ์ การประเมิน
การประเมิ น คุ ณ ภาพของผูร้ ั บ การพัฒ นาใช้ผ ลงานระหว่า งการพัฒนาและผลการ
ประเมินการฝึ กประสบการณ์เป็ นองค์ประกอบสําคัญในผลงานต่าง ๆ โดยต้องสะท้อนให้เห็นระดับ
คุณภาพตามมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ความเข้ มข้ น
มิติการประเมิน
1
2
3
4
เสนอความคิดเชิง
มีการจัดข้อมูลเป็ น เสนอถึง
กรอบความคิด เสนอแต่ละ
กลุ่มเสนอเป็ นใย ความสัมพันธ์แบบ ระบบหรื อภาพรวม
องค์ประกอบ
ใหญ่ ครอบคลุมทุก
ต่าง ๆ ในรู ป
ข้อมูลอธิ บายที แมงมุม
ผลกระทบต่อกัน องค์ประกอบ
ความสัมพันธ์
ละอย่าง
เชิงเดี่ยว
การมีส่วนร่ วม มีการเข้าร่ วม
กระตือรื อร้นใน เข้าร่ วมกิจกรรมทุก มีการเข้าร่ วม
กิจกรรมอย่าง
กิจกรรม
การเข้าร่ วม
ครั้งด้านความ
กิจกรรม
กระตือรื อร้นและ กระตือรื อร้นทุก
ครั้งและปฏิบตั ิได้
ปฏิบตั ิตามได้
อย่างดี
เน้นผลตอบสนอง เน้นผลงานร่ วมกัน พัฒนาผูร้ ่ วมงานให้
การพัฒนา นําเสนอแต่
องค์กร
บทบาทของตน รางวัลเป็ นหลักใน เป็ นกลุ่มเป็ นคณะ เป็ นสังคมเดียวกัน
กลมกลืน มุ่งพัฒนา
เป็ นหลัก
การพัฒนา
ใช้ตนเองเป็ น
องค์กรให้มีความ
ศูนย์กลาง
เป็ นเลิศ
มุ่งพัฒนาแต่ละคน
ค่านิยม
มุ่งพัฒนาตนเอง มุ่งพัฒนางาน ให้มี มุ่งพัฒนา
ผลต่อตนเอง
คุณภาพ
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ให้เป็ นผูน้ าํ ผูต้ ามที่
เพือ่ ให้เกิดผลงาน ดีและเกิดผลงานที่
มีคุณภาพ
ผลงานเป็ น
ผลงานแสดงถึง
ผลงาน
ผลงานได้ตามที่ มีผลงานตามที่
ประโยชน์ต่อปวง
กําหนดและมีแผน การดํารงความ
กําหนดไว้ใน
แก้ไข ปรับปรุ งให้ ยัง่ ยืนขององค์กร ชนและมีแนว
แผน
ทางการพัฒนา
มีคุณภาพ
ระยะยาว
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5. รู ปแบบการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
หลั กสู ตรการพัฒนาข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษาก่ อนแต่ ง ตั้ง ให้ดาํ รง
ตําแหน่ง รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา กําหนดให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเตรี ยมความพร้อมจากการศึกษา
ด้วยตนเองและศึกษาจากเว็บไซต์ทีเ่ กี่ยวข้องตามหัวข้อที่กาํ หนด แล้วสรุ ปองค์ความรู้ ก่อนเข้ารับ
การพัฒนาในกิ จกรรมเสริ มสร้ างสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา อย่างน้อย 15 วัน โดย
กําหนดรู ปแบบและระยะเวลาในการพัฒนาเป็ น 2 ส่ วน และ 3 กิจกรรม รวม 201 ชัว่ โมง ดังนี้

ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

(181 ชั่วโมง)

กิจรรมพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา (12 วัน)
มีโครงสร้ างหลักสู ตร ดังนี้
(91 ชั่วโมง)
หมวดที่ 1 คุณลักษณะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์
(37 ชัว่ โมง)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.1 การพัฒนาสุ ขภาพกาย
7 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
9 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.4 การพัฒนาเจตคติ ค่านิยม
และการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.5 การพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.6 การเสริ มสร้างวินยั และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.7 การพัฒนาจิต
6 ชัว่ โมง
การศึกษาดูงาน
3 ชัว่ โมง
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
(27 ชัว่ โมง)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2.1 ผูน้ าํ ทางวิชาการและการส่ งเสริ ม
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
6 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษา
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2.3 การบริ หารจัดการหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
3 ชัว่ โมง
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หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.5 การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 2.6 องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
3 ชัว่ โมง
การศึกษาดูงาน
3 ชัว่ โมง
หมวดที่ 3 การบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา
(27 ชัว่ โมง)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
6 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.2 การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
12 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.3 การพัฒนาระบบภาคีเครื อข่าย การพัฒนา
สถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผล และรายงานผล
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิ
หน้าที่รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา 3 ชัว่ โมง
การศึกษาดูงาน
3 ชัว่ โมง
กิจกรรมฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ (15 วัน)
(90 ชั่วโมง)
การฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ กําหนดรู ปแบบให้เรี ยนรู ้และฝึ กทักษะการ
บริ หารจากสถานศึกษาต้นแบบ ดังนี้
- ประชุมรับฟังคําชี้แจงการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ 6 ชัว่ โมง
- ฝึ กประสบการณ์บริ หารในสถานศึกษาต้นแบบ
84 ชัว่ โมง

ส่ วนที่ 2 การจัดทําและนําเสนอผลงาน

กิจกรรมการสั มมนา จัดทําและนําเสนอผลงาน (3 วัน)

(20 ชั่วโมง)
20 ชั่วโมง

กิจรรมพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
(91 ชัว่ โมง)

ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 คุณลักษณะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (37 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ (27 ชัว่ โมง)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.1 การพัฒนาสุ ขภาพกาย
หมวดที่ 3 การบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา (27 ชัว่ โมง)
7 ชั่วโมง
มีรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์

ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
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หมวดที่ 1 คุณลักษณะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.1 การพัฒนาสุ ขภาพกาย
7 ชั่วโมง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื ่อ ให้ ผูเ้ ข้า รั บ การพัฒนามี ค วามรู้ ทั กษะและเจตคติ ที ่ดี ต่ อ การพัฒนาสุ ข ภาพกายและ
นําไปประยุกต์ในชีวติ ประจําวัน
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
หลักการพัฒนาสุ ขภาพกาย
หลักโภชนาการ
หลักการออกกําลังกาย
ประโยชน์ของการออกกําลังกาย
การนําหลักการพัฒนาสุ ขภาพไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ลักษณะการจัดกิจกรรม
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา
วิทยากรสาธิ ตการออกกําลังกาย
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิตามวิทยากร
สื่ อและอุปกรณ์
สื่ อเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการบรรยาย
การวัดและประเมินผล
สังเกตการฝึ กปฏิบตั ิ
จํานวนครั้งของการเข้าร่ วมกิจกรรม
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูท้ ี่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหน่ง
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. การพัฒนาบุคลิกทางกาย
การแต่งกาย (ชาย/หญิง)
ความสง่างามเมื่อปรากฏตัวเป็ นทางการ
2. การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม
มารยาทการรับประทานอาหารแบบต่างๆ
มารยาทไทย / สากล
3. การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์
4. การพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
บรรยาย
สาธิต
ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อและอุปกรณ์
สื่ อเทคโนโลยี
เอกสารประกอบการบรรยาย
การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
ประเมินผลการพัฒนา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการสื่ อสาร
9 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีทกั ษะการคิด การฟัง การพูด การร่ างหนังสื อราชการและการเขียน
โครงการ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
เทคนิคและวิธีคิด ฟัง พูด ที่เหมาะสมสําหรับผูบ้ ริ หาร
การร่ างหนังสื อราชการและการเขียนโครงการ
ลักษณะการจัดกิจกรรม
- วิทยากรบรรยายสาระสําคัญ
- ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิการคิด การฟัง การพูด
- วิทยากรพี่เลี้ยงวิพากษ์และประเมินผล รายบุคคล คนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 การพูดแบบเตรี ยม
ตัวล่วงหน้า คนละ 3 นาที และครั้งที่ 2 การพูดแบบไม่ได้เตรี ยมตัวล่วงหน้า คนละ 5 นาที)
- ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิการร่ างหนังสื อราชการและการเขียนโครงการ
สื่ อและอุปกรณ์
- สื่ อเทคโนโลยี
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- ตัวอย่างหนังสื อราชการ
- ตัวอย่างโครงการพัฒนาสถานศึกษา
การวัดและประเมินผล
- ประเมินผลจากการฝึ กปฏิบตั ิการพูด / การร่ างหนังสื อราชการ / การเขียนโครงการ
- สังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพ
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.4 การพัฒนาเจตคติ ค่ านิยมและการสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพ

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาศรัทธา ภูมิใจ และมุ่งมัน่ ในการบริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเรี ยนรู้ ตระหนัก และเห็นความสําคัญในการเป็ นแบบอย่างของ
การมีเจตคติ ค่านิยมที่ดีในการบริ หารงานอย่างมีคุณภาพ
3. เพื ่อ ให้ ผู ้ เข้า รั บ การพัฒ นามี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งวั ฒนธรรมคุ ณ ภาพให้ เ กิ ด ขึ้ นใน
สถานศึกษา
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเจตคติ ค่านิยมและวัฒนธรรมคุณภาพ
2. เจตคติและค่านิยมทีด่ ีในการบริ หารงาน
3. ผูบ้ ริ หารในวิถีวฒั นธรรมคุณภาพ
4. การพัฒนาเจตคติ ค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพในสถานศึกษา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารด้วยตนเอง
2. วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาทํากิจกรรมกลุ่มตามใบงานที่กาํ หนด
4. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาอภิปรายซักถามและแสดงความคิดเห็น
สื่ อและอุปกรณ์
1. สื่ อเทคโนโลยี
2. เอกสารประกอบการบรรยาย
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
2. ประเมินผลการพัฒนา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.5 การพัฒนาจริยธรรม คุณธรรม

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ มีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบตั ิตามคุณธรรมและ
จริ ยธรรม
2. เพือ่ ให้ผูเ้ ข้า รั บ การพัฒนาตระหนักในความสําคัญของคุ ณธรรมและจริ ยธรรม สํา หรั บ
ผูบ้ ริ หาร และมีทกั ษะในการนําหลักธรรมไปใช้ในการบริ หารงานและการดํารงชีวติ
3. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถใช้คุณธรรมและจริ ยธรรมเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิตน
ให้เป็ นแบบอย่างแก่ผอู ้ ่ืนได้
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ความสําคัญของคุณธรรมและจริ ยธรรม
2. หลักธรรมและจริ ยธรรมสําหรับผูบ้ ริ หาร
3. แนวทางการนําหลักธรรมและจริ ยธรรมไปใช้ในสถานศึกษาและการดํารงชีวติ
4. พระราชดํารัสและพระจริ ยาวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั หรื อ แบบอย่างการ
ประพฤติปฏิบตั ิที่ดีงามของบุคคลสําคัญอื่น ๆ
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนารับฟังการบรรยายจากวิทยากรหรื อพระวิทยากร
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิโดยการนําของวิทยากรหรื อพระวิทยากร
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาอภิปรายและซักถามปั ญหา
4. กรณี ศึกษา
สื่ อและอุปกรณ์
1. เอกสาร / ใบงาน
2. สื่ อเทคโนโลยี
3. รู ปภาพ
4. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกต
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2.
3.
4.
5.

การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
การประเมินตนเอง
การประเมินผลงานกลุ่ม
การประเมินผลการพัฒนา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.6 การเสริมสร้ างวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาตระหนักในความสําคัญของการเสริ มสร้างวินยั และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนานําความรู ้และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานและ
เป็ นแบบอย่างที่ดีในการดําเนินชีวติ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. หลักการเสริ มสร้างวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. สาเหตุของการทําผิดวินยั
3. กรณี ตวั อย่างเกี่ยวกับวินยั การรักษาวินยั การดําเนิ นการทางวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนารับฟังการบรรยายจากวิทยากร
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาอภิปรายกรณี ศึกษาเกี่ยวกับวินยั และจรรยาบรรณวิชาชีพ
สื่ อและอุปกรณ์
1. เอกสาร / ใบงาน
2. สื่ อเทคโนโลยี
3. กรณี ศึกษา
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
2. การประเมินผลการพัฒนา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.7 การพัฒนาจิต

6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเรี ยนรู ้และเข้าใจ หลักการพัฒนาจิต
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีทกั ษะในการพัฒนาจิต
3. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีเจตคติที่ดีและนําการพัฒนาจิตมาใช้ในชีวติ และการทํางาน
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ความสําคัญและประโยชน์ของการพัฒนาจิต
2. หลักการพัฒนาจิตโดยศีล สมาธิ และปัญญา
3. แนวทางการประยุกต์ความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในชีวติ และการทํางาน
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารด้วยตนเอง
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนารับฟังการบรรยายจากวิทยากร
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิโดยการนําของวิทยากร
สื่ อและอุปกรณ์
1. เอกสาร / ใบงาน
2. สื่ อเทคโนโลยี
3. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
4. รู ปภาพ
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
2. การประเมินผลจากแบบทดสอบหลังการพัฒนา
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หมวดที่ 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการ

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.1 ผู้นําทางวิชาการและการส่ งเสริมให้ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผู้นําทางวิชาการ
6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความตระหนักและมีความเข้าใจในความสําคัญของการพัฒนา
ตนเอง พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารต้นแบบ
2. ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
3. ภาวะผูน้ าํ กับการ Coaching
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรบรรยายภาวะผูน้ าํ ในระดับสากล
2. ดําเนิ นการอภิปรายโดยเชิ ญผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีผลงานดี เด่น 2 คน เล่ าเรื่ อง นําเสนอ
ผลงาน ประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานที่ประสบความสําเร็ จเป็ นที่ภาคภูมิใจและได้รับการยอมรับ
3. ผูบ้ ริ หารที่มี ความเชี่ยวชาญด้านการ Coaching นําเสนอวิธีก ารใช้ภาวะผูน้ ํ าในการ
Coaching จนเกิดความยัง่ ยืนในการพัฒนางานวิชาการ
4. วิทยากรสรุ ป ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาสรุ ปองค์ความรู ้ และนําเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
5. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. กรณี ตวั อย่าง
- ผูบ้ ริ หารต้นแบบ (วิทยากร)
- ผูเ้ ชี่ยวชาญ
2. ใบความรู ้ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
สังเกต
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ และหลักการจัดการเรียนรู้ (3 ชั่วโมง)
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.3 การบริหารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรียนรู้ ทเ่ี น้ นผู้เรียน
เป็ นสํ าคัญ (3 ชั่วโมง)
รวม 6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติ และ
หลักการจัดการศึกษา
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถบริ หารจัดการหลักสู ตร
3. เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาสามารถบริ หารจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ปรัชญาการศึกษาของชาติ
2. หลักการจัดการศึกษา
3. การบริ หารจัดการหลักสู ตร
3.1 หลักสู ตรแกนกลาง
3.2 การจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
3.3 การจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น
3.4 กระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
4. การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
5. ห้องเรี ยนคุณภาพ (Quality Classroom)
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. การศึกษาเอกสารด้วยตนเองก่อนเข้ารับการพัฒนาตามเนื้อหา
2. หน่วยการเรี ยนรู ้ท่ี 2.2 , 2.3 นํามาจัดการเรี ยนรู ้เป็ นกลุ่ม ๆ ละ 1 ห้อง (รุ่ น) ห้องละ 3 ฐาน ๆ ละ
1 ชัว่ โมง รวม 3 ชัว่ โมง สาธิ ตการจัดการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ 1 ชัว่ โมง (ทั้งห้องแบ่งเป็ นกลุ่ม
ย่อยกลุ่มละ 5 คน) หลอมรวมองค์ความรู ้/แนวคิดและจัดนิ ทรรศการ 1 ชัว่ โมง และนําเสนอรวมทุกห้อง
(รุ่ น) 1 ชัว่ โมง รวมทั้งสิ้ น 6 ชัว่ โมง
3. การจัดฐานมีดงั นี้
กิจกรรมที่ 1 ฐานการเรี ยนรู ้
ฐานที่ 1 ปรั ช ญาการศึ ก ษาและหลั กการจัดการเรี ย นรู ้ (เกมและกิ จกรรมชวนคิ ด
ชวนคุย)
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ฐานที่ 2 หลัก สู ตรแกนกลาง (เกมและกิ จกรรมวิพากษ์ศึก ษาตัวอย่างหลักสู ตร
สถานศึกษา โดยใช้กิจกรรมการคิดแบบหมวก 6 ใบ)
ฐานที่ 3 ห้องเรี ยนคุณภาพ (เกมและกิจกรรมรวมหัวคิด)
กิจกรรมที่ 2 สาธิตการจัดการเรี ยนรู ้
กิ จกรรมที่ 3 หลอมรวมองค์ความรู้ (กิจกรรมล้อมวงคุยกัน)/แนวคิดและจัดนิ ทรรศการ
จากผลงานที่เกิดจากกิจกรรมฐานต่าง ๆ
กิ จกรรมที่ 4 นําเสนอที่ประชุ ม (ห้องรวมทุกรุ่ น ตัวแทนรุ่ นละ 1 คน นําเสนอคนละ
10 นาที)
4. สรุ ปผลการเรี ยนรู ้และแนวคิดการพัฒนางานวิชาการ
5. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปประจําฐาน
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานกลุ่มตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารในการสื บค้น
ข้อมูล เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนารู ้จกั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการปฏิบตั ิงาน
2. การใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3. การใช้เครื อข่าย Internet เพือ่ การสื่ อสาร
4. การสื บค้นข้อมูล
5. การใช้ E-Learning , E-Book และ E-Library
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. การถ่ายทอดความรู ้จากวิทยากร ทิศทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ปฏิบตั ิการใช้เครื อข่าย Internet เพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้นข้อมูล, E-learning, E-Book
และ E-Library
3. ปฏิบตั ิงานตามที่วทิ ยากรมอบหมาย
4. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. โปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3. ระบบเครื อข่าย Internet
4. บทเรี ยนออนไลน์
5. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.5 การส่ งเสริมให้ มีการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาอธิ บายความหมายและกระบวนการของการวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดแนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
3. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถเขียนโครงร่ างการวิจยั เพื่อนําไปสู่ การวิจยั สถานศึกษาได้
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ความหมายของการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. กระบวนการของการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การเขียนโครงร่ างการวิจยั
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารก่อนเข้ารับการพัฒนา
2. วิทยากรบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและ กระบวนการของการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. ปฏิบตั ิการเขียนโครงร่ างการวิจยั
4. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. สื่ อเทคโนโลยี
2. ใบงาน
3. ใบความรู ้
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด

31

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.6 องค์ กรแห่ งการเรียนรู้

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. เพื่อให้ผูเ้ ข้ารั บการพัฒนาสามารถออกแบบสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
ได้อย่างเหมาะสม
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. Best Practices
2. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3. เครื อข่ายภายใน
4. เครื อข่ายภายนอก
5. บรรยากาศวิชาการ
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา ศึกษาเอกสารก่อนเข้ารับฟั งการบรรยายและปฏิบตั ิงานตามที่วิทยากร
กําหนด
2. รับฟังการบรรยาย
3. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและ
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้ ผู ้เ ข้า รั บ การพัฒ นามี ค วามรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ที ่ดี ใ นนโยบาย ภารกิ จ ของ
สถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถนําความรู้ ทักษะ และเจตคติ เกี่ยวกับนโยบาย ภารกิจ
ของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาสู่ การปฏิ บตั ิ ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. การวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ นโยบาย ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาและบทบาทหน้า ที ่ค วาม
รับผิดชอบของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. การวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา
3. การตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักการได้อย่างถูกต้อง
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฟังวิทยากรบรรยาย
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงาน
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. นําเสนอผลงานกลุ่ม
สื่ อและอุปกรณ์
1. สื่ อเทคโนโลยี
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
2. ประเมินผลงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิจริ ง
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา

12 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจตามภาระงานได้ถูกต้อง ชัดเจน ปฏิบตั ิงาน
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
2. เพื อ่ ให้ผูเ้ ข้า รั บ การพัฒนาสามารถนํ าความรู้ ทัก ษะ และเจตคติ ใ นการบริ หารจั ดการ
สถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. หลักธรรมาภิบาล
2. การจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั ิการสถานศึกษา
3. การบริ หารจัดการในสถานศึกษาตามภาระงาน 4 กลุ่มงาน
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรบรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่วิทยากรกําหนด
3. ฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
สื่ อและอุปกรณ์
1. สถานศึกษาต้นแบบ
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิจริ ง
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3.3 การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ ายการพัฒนาสถานศึกษา
นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถนําระบบภาคีเครื อข่ายมาใช้ในการพัฒนา
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาทราบแนวและวิธีการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถนําความรู ้ ทักษะ และเจตคติที่ดีไปนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผลได้
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ระบบภาคีเครื อข่ายการพัฒนาสถานศึกษา
2. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ฟังวิทยากรบรรยาย
2. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3. ศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ
สื่ อและอุปกรณ์
1. สื่ อเทคโนโลยี
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิจริ ง
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัติหน้ าทีร่ องผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้ เ ข้า รั บ การพั ฒนามี ค วามรู้ ทัก ษะ และเจตคติ เกี ่ย วกับ กฎหมาย กฎ ระเบี ย บ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. เพื อ่ ให้ ผูเ้ ข้ ารั บ การพัฒ นาสามารถนํา ความรู้ ทั กษะ และเจตคติ เ กี ่ย วกับ กฎหมาย กฎ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการทีเ่ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าทีร่ องผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ฟังวิทยากรบรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงาน
3. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4. อภิปราย /ซักถาม
สื่ อและอุปกรณ์
1. สื่ อเทคโนโลยี
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลงาน
3. การมีส่วนร่ วม
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3

พัฒนาจิต

การพัฒนาบุคลิกภาพ

การพัฒนาทักษะ
การสื่ อสาร

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

4

พัฒนาจิต

การพัฒนาเจตคติ ค่านิยม
และการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ

องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

5

การพัฒนา
สุ ขภาพกาย

ผูน้ าํ ทางวิชาการ

ผูน้ าํ ทางวิชาการ

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

6

พัฒนาจิต

ปรัชญาการศึกษาของชาติ
และหลักการจัดการเรี ยนรู ้

7

8
9

พัฒนาจิต

การพัฒนา
สุ ขภาพกาย

10

พัฒนาจิต

11

พัฒนาจิต

12

หยุด 1 วัน
การส่งเสริ มการวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ศึกษาดูงาน
การพัฒนาภาคีเครื อข่าย การฯ
กํากับติดตาม ประเมินผล
และรายงานผล
การบริ หารจัดการใน
สถานศึกษา
การบริ หารจัดการใน
สถานศึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ
หลักเกณฑ์ วิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับหน้าที่ รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา

16.00 – 17.00
(1 ชม.)
พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

การพัฒนาคุณธรรม
จริ ยธรรม

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

การบริ หารจัดการหลักสูตร พบวิทยากร
และการจัดการเรี ยนรู ้ท่ีเน้น
พี่เลี้ยง
ผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
หยุด 1 วัน
การส่งเสริ มการวิจยั เพือ่
พบวิทยากร
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
พี่เลี้ยง
ศึกษาดูงาน
บทบาทหน้าที่ของรอง
พบวิทยากร
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
พี่เลี้ยง
การบริ หารจัดการใน
สถานศึกษา

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

การบริ หารจัดการใน
สถานศึกษา

กีฬาสัมพันธ์

ทดสอบ
หลังการพัฒนา
และประเมินผล
การดําเนินงาน

หมายเหตุ กําหนดการพัฒนา อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวทางการดําเนิ นงาน
กิจกรรมฝึ กประสบการณ์
และ สัมมนา จัดทํารายงาน
ผลและนําเสนอผลงาน

18.00 – 21.00
(3 ชม.)
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
พบวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
และผูบ้ ริ หารโครงการ
พบวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
และผูบ้ ริ หารระดับสูง
มอบนโยบาย
พบวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
และผูบ้ ริ หารระดับสูง
มอบนโยบาย
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และการสื่ อสารฯ
รับประทานอาหารเย็น (17.00 – 18.00 น.)

การพัฒนา
สุ ขภาพกาย

1

13.00 – 16.00
(3 ชม.)
การพัฒนาสุ ขภาพกาย

รับประทานอาหารกลางวัน (12.00 – 13.00 น.)

2

09.00 – 12.00
(3 ชม.)
พิธี เปิ ดและบรรยายเรื่ อง
นโยบาย ภารกิจของ
สถานศึกษาฯ
เสริ มสร้างวินยั และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

วัน

06.30 – 07.30
(1 ชม.)

ตารางพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

พบวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
และผูบ้ ริ หารระดับสูง
มอบนโยบาย
ฝึ กทักษะการพูด
(วิทยากรพี่เลี้ยง + ผูบ้ ริ หาร
โครงการ)
หยุด 1 วัน
ฝึ กทักษะการพูด
(วิทยากรพี่เลี้ยง + ผูบ้ ริ หาร
โครงการ)
ศึกษาดูงาน
พบวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
และผูบ้ ริ หารระดับสูง
มอบนโยบาย
พบวิทยากรพีเ่ ลี้ยง
และผูบ้ ริ หารระดับสูง
มอบนโยบาย
นําเสนอผลการศึกษาดูงาน
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กิจกรรมฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ
(90 ชัว่ โมง)

-

ประกอบด้วย
ประชุมรับฟังคําชี้แจงการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ (6 ชัว่ โมง)
ฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ 2 แห่ง (84 ชัว่ โมง)
มีรายละเอียด ดังนี้
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา กระทรวงศึกษาธิ การ กําหนดให้มีการพัฒนาบุคลากรในสังกัดคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา โดยหลักสู ตรกําหนดให้มีการ
พัฒนา 2 ส่ วน รวม 30 วัน (201 ชั่ว โมง) เพือ่ ให้ก ารดํา เนิ นการฝึ กประสบการณ์ รองผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึ ก ษา เป็ นไปตามหลัก สู ต รและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู ้เ ข้ า รั บ การพัฒ นา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานจึ ง กํา หนดบทบาทและแนวทางการฝึ กประสบการณ์ ร อง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ดังนี้
1. บทบาทของสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา ให้ดาํ เนินการดังนี้
1.1 คัดเลื อกสถานศึกษาต้นแบบระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างละ 1
แห่ง ต่อผูเ้ ข้ารับการพัฒนาไม่เกิน 10 คน
1.2 แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ นการฝึ กประสบการณ์ ประกอบด้วย 1) ผูอ้ าํ นวยการ
สํา นัก งานเขตพื้นที ่การศึ ก ษา (ประธาน) 2) รองผูอ้ าํ นวยการสํา นักงานเขตพื้นที ่ก ารศึ กษาที ่ไ ด้รับ
มอบหมาย 3) ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ มนิ เทศติ ดตามและประเมิ นผลการศึกษา 4) ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ต้นแบบที่เป็ นสถานที่ฝึกประสบการณ์
1.3 รับรายงานตัวผูเ้ ข้ารับการพัฒนา ในวันแรกของการฝึ กประสบการณ์ และจัดประชุ มชี้ แจง
ตามหัวข้อดังนี้
1.3.1 แนวทางการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
1.3.2 เรื่ องอื่น ๆ (ตามความเหมาะสม)
พร้อมส่ งตัวไปฝึ กประสบการณ์ ณ สถานศึกษาต้นแบบแห่งแรก
1.4 ประสานงาน ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ติ ดตาม ประเมิ นผล และกํา กับ การฝึ กปฏิ บ ตั ิ ง าน
ผูเ้ ข้ารั บการพัฒนาโดยกรอกคะแนนประเมินและสรุ ปเวลาการฝึ กประสบการณ์ ตามแบบประเมิ น
ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาในสถานศึกษาต้นแบบ สําหรับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (แบบ ปร. 2.1)
2. บทบาทหน้ าทีข่ องสถานศึกษาต้ นแบบ ให้ดาํ เนินการดังนี้
2.1 ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาร่ วมรับฟั งคําชี้ แจงแนวทางการฝึ กประสบการณ์สถานศึกษา
ต้นแบบร่ วมกับ ผูเ้ ข้ ารั บ การพัฒนา ณ สํานัก งานเขตพื้ นทีก่ ารศึ ก ษาที ่สัง กัด ในวันแรกก่ อนการฝึ ก
ประสบการณ์
2.2 เตรี ยมการและจัดกิจกรรมการปฏิบตั ิงานให้กบั ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา ในเรื่ องดังต่อไปนี้
2.2.1 การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
2.2.2 การบริ หารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
2.2.3 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
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2.2.4 เรื่ องอื่น ๆ (ตามความเหมาะสม)
2.3 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กบั ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาในวันแรก โดยกําหนดขอบเขตเนื้อหาที่
ปฐมนิเทศ ประกอบด้วย
2.3.1 การบริ หารสถานศึกษาในภาพรวม
2.3.2 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา
2.3.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2.3.4 เรื่ องอื่น ๆ ตามความเหมาะสม
2.4 อภิปรายผลการปฏิ บตั ิงานในสถานศึกษาต้นแบบ และรู ปแบบการบริ หารจัดการของ
สถานศึกษา ร่ วมกับผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
2.5 จัด ให้ มี ก ารประชุ ม รายงานผลการฝึ กประสบการณ์ ใ นวัน สุ ดท้ า ยของการฝึ ก
ประสบการณ์
2.6 แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการประเมิ น การฝึ กประสบการณ์ จํา นวน 3 คน ประกอบด้ว ย
1) ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา (ประธาน) 2) รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา และ/หรื อหัวหน้ากลุ่มบริ หาร
บุคคล จํานวน 2 คน เพื่อกํากับและประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา โดยกรอก
คะแนนประเมินและสรุ ปเวลาการฝึ กประสบการณ์ในแบบประเมินผูเ้ ข้ารับการพัฒนาในสถานศึกษา
ต้นแบบ สําหรับสถานศึกษาต้นแบบ (แบบ ปร. 2.2)
3. บทบาทของผู้เข้ ารับการพัฒนา ให้ดาํ เนินการดังนี้
3.1 รายงานตัวและร่ วมประชุ ม รั บ ฟั ง คํา ชี้ แจง ณ สํา นัก งานเขตพื้ นที ่ก ารศึ ก ษาซึ่ ง เป็ น
สถานที่ต้งั ของสถานศึกษาต้นแบบ ในวันแรกของการฝึ กประสบการณ์
3.2 รับฟังการปฐมนิเทศที่สถานศึกษาต้นแบบก่อนเริ่ มการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษา
3.3 รับการฝึ กประสบการณ์และจัดทํากิจกรรมตามใบงาน
3.4 ประชุ มรายงานผลการฝึ กประสบการณ์ ต่อผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาและคณะในวัน
สุ ดท้ายของการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบแต่ละแห่ง
3.5 รั บ ผลการประเมิ น (บรรจุ ซ องปิ ดผนึ ก ) จากสํ า นัก งานเขตพื้ น ที ่ก ารศึ ก ษาและ
สถานศึกษาต้นแบบ เพื่อนําส่ งคณะกรรมการวิชาการ ณ สถานที่ฝึกพัฒนาในวันแรกของการเข้ารับการ
พัฒนา
3.6 จัดทํารายงานผลการฝึ กประสบการณ์ และนําส่ งวิทยากรพีเ่ ลี้ ยงในวันของการเข้ารับ
การพัฒนา
3.7 ผูเ้ ข้ารับการพัฒนากรอกความคิดเห็ นในแบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนาข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา (แบบ ปร. 2.4)
แล้วนําส่ งวิทยากรพี่เลี้ยงในวันเข้ารับการพัฒนา
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กําหนดการประชุ มรับฟังคําชี้แจงการฝึ กประสบการณ์ ในวันแรก
ก่ อนการฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ (6 ชั่วโมง)
ต้นแบบ

เดิ นทางไปรายงานตัว ณ สํา นักงานเขตพื้ นที ่ก ารศึ กษา ที ่เป็ นที ่ต้ งั ของสถานศึ ก ษา
- รายงานตัวและเข้าร่ วมประชุมรับฟังคําชี้แจงการฝึ กประสบการณ์ ตามหัวข้อ ดังนี้
1. แนวทางการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
2. การบริ หารจัดการของสถานศึกษาและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
3. เรื่ องอื่น ๆ (ตามความเหมาะสม)
- รับใบส่ งตัวไปฝึ กประสบการณ์ ณ สถานศึกษาต้นแบบ
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กําหนดการฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ (84 ชั่วโมง)
วันที่หนึ่ง
-

ปฐมนิเทศ ณ สถานศึกษาต้นแบบ
- ชี้แจงหลักสู ตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รง
ตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
ศึ ก ษานโยบาย ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาและบทบาทหน้า ที ่ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ณ สถานศึกษาต้นแบบ
วันทีส่ อง, สาม, สี่ , ห้ า, หก
ผูฝ้ ึ กประสบการณ์นาํ ความรู้จากเนื้ อหาสาระในหน่วยการเรี ยนรู้ท้ งั 3 หมวด
ไป
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ก ับ การบริ หารจัด การในสถานศึ ก ษาทั้ง 4 กลุ่ ม งาน ได้ แ ก่ การบริ หารงานวิ ช าการ
การบริ หารงานงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการบริ หารทัว่ ไป

วันทีเ่ จ็ด
อภิ ป รายและรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านในสถานศึ ก ษาต้น แบบต่ อ ผู ้อ ํ านวยการ
สถานศึกษาและคณะ
ในส่ ว นของการจัด การศึ ก ษาพิ เ ศษและการศึ ก ษาสงเคราะห์ ให้ ก ํา หนดการฝึ ก
ประสบการณ์ ใ นสถานศึ กษาต้นแบบ ให้ส อดคล้องกับลั กษณะของสถานศึ กษา โดยครอบคลุ ม ทั้ง 3
ลักษณะของสถานศึกษา ได้แก่ สถานศึกษาพิเศษ สถานศึกษาสงเคราะห์ และศูนย์การพิเศษ

รายละเอียดการฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ

ประกอบด้วย ดังนี้

ให้ผฝู้ ึ กประสบการณ์รับฟั งการปฐมนิเทศจากผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาต้นแบบและเข้ารับการ
ฝึ กประสบการณ์ ใ นสถานศึ ก ษาต้น แบบตามที่ ค ณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน โดยสํา นัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาเป็ นหน่ วยกําหนด รวม 2 แห่ ง ๆ ละ 7 วัน (ส่ วนผูฝ้ ึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษา
ต้นแบบของสถานศึกษาในสังกัดการศึกษาพิเศษ ให้สํานักบริ หารการศึกษาพิเศษ เป็ นหน่วยกําหนด รวม
3 แห่ ง ๆ ละ 4 – 5 วัน) แล้วร่ วมประชุมเพื่อรายงานผลการฝึ กประสบการณ์ต่อผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
และคณะในวันสุ ดท้ายของการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบแต่ละแห่ง ทั้งนี้ ให้อภิปรายและ
จัดทํารายงานผลการฝึ กประสบการณ์ ตามใบงานหัวข้อต่อไปนี้
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ใบงานหมวดที่ 1

คุณลักษณะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์
ใบงานที่ 1.1
คุณลักษณะของผู้บริหารทีด่ ี
คํา ชี้ แ จง จากการที ่ท่า นได้ฝึกประสบการณ์ ในสถานศึ กษาต้นแบบ ให้ท่า นเขี ย นคุ ณ ลั กษณะของ
ผูบ้ ริ หารที่ดี ตามแนวคิดของท่าน

ใบงานที่ 1.2
การร่ างหนังสื อราชการ
คําชี้แจง ให้ผฝู ้ ึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบทุกท่านดําเนิ นการ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการร่ างหนังสื อราชการทั้งหนังสื อภายในและหนังสื อภายนอกล่วงหน้า
จากเอกสารหรื อเว็บไซต์
2. อภิปรายกลุ่มย่อยกับเพื่อนผูฝ้ ึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ และผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษาต้นแบบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ถึงหลักการ วิธีการ และเทคนิคการร่ างหนังสื อราชการ ทั้ง
หนังสื อราชการภายในและภายนอก
3. ฝึ กปฏิบตั ิร่างหนังสื อราชการทั้งหนังสื อราชการภายในและภายนอก ตามประเด็น ที่
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาต้นแบบเห็นสมควร
4. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาต้นแบบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมายตรวจร่ างหนังสื อตามข้อ 3
และให้ขอ้ เสนอแนะ
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ใบงานที่ 1.3
การเขียนโครงการ
คําชี้แจง ให้ผฝู ้ ึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบทุกท่านดําเนิ นการ ดังนี้
1. ศึกษาหลักการเขียนโครงการล่วงหน้า องค์ประกอบที่สาํ คัญ เช่น หลักการ/เหตุผล
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วดั เป็ นต้น
2. อภิปรายกลุ่มย่อยร่ วมกับเพื่อนผูฝ้ ึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ และ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาต้นแบบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ถึงหลักการ วิธีการ และเทคนิคการเขียน
โครงการ
3. ฝึ กปฏิบตั ิทดลองเขียนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามประเด็นที่
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาต้นแบบเห็นสมควร
4. ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาต้นแบบหรื อผูท้ ี่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบโครงการที่ผฝู้ ึ ก
ประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบทดลองเขียนและให้ขอ้ เสนอแนะ
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ใบงานหมวดที่ 2

ภาวะผู้นําทางวิชาการ
1. ให้ผูฝ้ ึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้นแบบ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
ในสถานศึกษาต้นแบบในหัวข้อต่อไปนี้
1.1 ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ (พัฒนาการเรี ยนการสอนที่
ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน)
1.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลักการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 การบริ หารจัดการหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.6 องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. จัดทํารายงานและนําเสนอผลการวิเคราะห์ ดังนี้
2.1 วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ทางด้านวิชาการของสถานศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษา
ต้นแบบ (ตามหัวข้อ 1.1-1.6)
2.2 มีการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงจากเอกสาร Internet วารสาร ตลอดจนงานวิจยั ต่างๆ
2.3 จัดทํารายงานการนําเสนอผลวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการของ
สถานศึกษา เพื่อให้เกิดภาพความสําเร็ จในสถานศึกษาของท่าน
2.4 จัดทําแผนพัฒนาคุ ณภาพด้านวิชาการในสถานศึกษาของท่าน เพือ่ การยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
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ใบงานหมวดที่ 3

นโยบาย ภารกิจ ของสถานศึกษาและ
บทบาทหน้ าที่ความรับผิดชอบของรองผู้อํานวยการสถานศึกษา
1. ให้ผฝู ้ ึ กประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ การบริ หารจัดการใน
สถานศึ ก ษาต้น แบบและการประยุ ก ต์ ค วามรู ้ ประสบการณ์ ไปใช้ ใ นการบริ หารสถานศึ ก ษา
ตามใบงานที่ 3.1 – 3.4
2. จัดทํารายงานและนําเสนอผลการวิเคราะห์และการนําไปประยุกต์ใช้ ตามใบงานที่ 3.1 – 3.4

ใบงานที่ 3.1

นโยบาย ภารกิจ ของสถานศึกษาและ
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
คําชี้แจง ให้ผฝู ้ ึ กประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบทุกท่าน ดําเนินการ ดังนี้ - :
1. ศึ ก ษ านโยบาย แผนก ลยุ ท ธ์ ภารกิ จแล ะบทบาทหน้ า ที ่ค วามรั บผิ ด ชอบของ
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. ศึกษาวิธีการนํานโยบาย แผนกลยุทธ์ ภารกิจของสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิ
3. วิเ คราะห์ ผ ลการปฏิ บ ั ติจริ ง ให้ส อดคล้อ งกับ นโยบาย แผนกลยุท ธ์ ภารกิ จ ที ่หน่ ว ยงาน
ต้นสังกัดมอบหมาย
4. การประยุกต์ความรู ้ ประสบการณ์ ไปใช้ในการบริ หารสถานศึกษา
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ใบงานที่ 3.2

การบริหารจัดการในสถานศึกษา
คําชี้แจง ให้ ผฝู ้ ึ กประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบทุกท่านดําเนินการ ดังนี้ - :
1. ศึกษาการบริ หารจัดการในสถานศึกษาด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริ หารทัว่ ไป
2. ศึกษาวิธีการบริ หารงานตามภารกิจหลักของสถานศึกษาที่ใช้โรงเรี ยนเป็ นฐานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล
3. วิเคราะห์ผลการบริ หารจัดการของสถานศึกษาให้มีความสอดคล้องและครอบคลุมภารกิจ
หลักของสถานศึกษา
4. การประยุกต์ความรู ้ และประสบการณ์ ไปใช้ในการบริ หารสถานศึกษา

ใบงานที่ 3.3

การพัฒนาระบบภาคีเครือข่ าย
การพัฒนาสถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
คําชี้แจง ให้ ผฝู ้ ึ กประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ ทุกท่านดําเนินการ ดังนี้ - :
1. ศึ ก ษาการพัฒนาระบบภาคี เครื อข่ า ย การพัฒนาสถานศึ ก ษา การนิ เทศ กํา กับ ติ ดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
2. วิเคราะห์ผลการพัฒนาระบบภาคีเครื อข่าย การพัฒนาสถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตาม
ประเมินผลและรายงานผล
3. การประยุก ต์ค วามรู ้ ประสบการณ์ ไปใช้ใ นการบริ หารจัดการในการพัฒนาระบบภาคี
เครื อข่าย การพัฒนาสถานศึกษา นิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผล
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ใบงานที่ 3.4

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัติหน้ าที่
คําชี้แจง ให้ ผฝู ้ ึ กประสบการณ์สถานศึกษาต้นแบบ ทุกท่านดําเนินการ ดังนี้ - :
1. ศึ ก ษากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที ่เ กี ่ย วข้ อ งกั บ การปฏิ บ ั ติ ง าน
ในสถานศึกษา
2. ศึกษาวิธีการนํากฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานใน
สถานศึกษา
3. วิเคราะห์และการปฏิ บตั ิ จริ งถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
4. การใช้ ก ฎหมาย กฎ ระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที ่เ กี ่ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ั ติง านใน
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
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รู ปแบบการเขียนรายงานการฝึ กประสบการณ์
ให้ผฝู้ ึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบเขียนรายงานการฝึ กประสบการณ์ โดยการบูรณาการ
จากเนื้อหาสาระในหน่วยการเรี ยนรู ้ของหมวดต่าง ๆ ทั้ง 3 หมวด ไปประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการใน
สถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การบริ หารวิชาการ การบริ หารงบประมาณ การบริ หารงานบุคคล และการ
บริ หารทัว่ ไป โดยกําหนดรู ปแบบรายงาน ดังนี้
บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาต้นแบบ
บทที่ 2 ผลการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ แยกตามหมวด
บทที่ 3 สรุ ปผลและแนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ (ให้ครอบคลุมทั้ง 4 งานของสถานศึกษา)
ภาคผนวก เอกสารอ้างอิง ภาพกิจกรรม เป็ นต้น
หมายเหตุ จํานวนหน้าของรายงาน จํานวน 40 – 60 หน้า (ไม่รวมภาคผนวก)
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ส่ วนที่ 2 การจัดทํา รายงานผลและนําเสนอผลงาน
(20 ชัว่ โมง)
ประกอบด้วย
กิจกรรมสัมมนา จัดทํา รายงานผล และนําเสนอผลการวิเคราะห์ผลงาน (20 ชัว่ โมง)
มีรายละเอียด ดังนี้
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กิจกรรมสัมมนา จัดทํา รายงาน และนําเสนอผลงาน กําหนดให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนานําผลการ
พัฒนาจากกิ จกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษา และกิ จกรรมฝึ กประสบการณ์ ใ น
สถานศึ กษาต้นแบบ ได้นาํ ความรู้ ประสบการณ์ มาวิเคราะห์ บูรณาการและจัดทําเป็ นรายงานผลการ
พัฒนา แล้วนําผลการพัฒนามานําเสนอต่อผูเ้ ข้ารับการพัฒนาด้วยกัน โดยใช้เทคนิ คการแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
ตลาดนัดความรู ้ และการวิพากษ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ เพือ่ ให้ได้ชิ้นงานที่เกิดจากการหลอมรวมประสบการณ์
ของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา มาสรุ ปผลแนวทางการพัฒนาที่ดีเด่นและสามารถนําไปใช้ในสถานศึกษาได้ต่อไป
ทั้งนี้รูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

ตารางกิจกรรมการสั มมนา จัดทํา รายงานผล และนําเสนอผลงาน
13.00–14.30 น.
(1:30 ชม)

14.30–16.00 น.
(1:30 ชม)

18.00–21.00 น.
(3 ชม.)

กล่าวต้อนรับและ
ชี้แจงรู ปแบบการ

ปฏิบตั ิการนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
(3 หมวด)
ต่อกลุ่มย่อย
ในแต่ละรุ่ น

ปฏิบตั ิการนําเสนอ
ผลงานของตนเอง
(3 หมวด)
ต่อกลุ่มย่อย
ในแต่ละรุ่ น

ตัวแทนกลุ่มย่อย
นําเสนอผลงานทั้ง
3 หมวดใน
ภาพรวมต่อที่
ประชุม
ในแต่ละรุ่ น

เตรี ยม
1.จัดทํารายงานสรุ ปของรุ่ น
2. จัดตลาดนัดผลงาน
นิ ทรรศการภาพรวมในรุ่ น
3. การนําเสนอผลงาน
ของรุ่ น

1

2

3

จัดทําผลงาน/
นําเสนอผลงาน/
การวัดและ
ประเมินผล

เตรี ยม ( ต่อ)
1. จัดทํารายงานสรุ ปของรุ่ น
2. จัดตลาดนัดผลงาน/ นิทรรศการ
3. การนําเสนอผลงานของรุ่ น
ตัวแทนรุ่ นนําเสนอผลงานต่อที่ประชุมใหญ่
(วิพากษ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ)

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากตลาดนัด
ผลงาน/นิ ทรรศการ
และผลการปฏิบตั ิงาน

ประเมินการดําเนิ นงาน
และ
ซักถามปั ญหา

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

พิธีปิดและ
มอบวุฒิบตั ร

พักรับประทานอาหารเย็น

10.00–12.00 น.
(2 ชม)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน 08.30–09.30 น.
(1 ชม)

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

12

การวัดและประเมินผล
การประเมินการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง
รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึ ก ษานี้ เพื ่อ ใช้เ ป็ นแนวทางประเมิ น ผลให้ส อดรั บ กับ หลัก สู ต รการพั ฒนา
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ซึ่ งจัด
เนื้อหาเป็ น 3 หมวด ใช้เวลา 201 ชัว่ โมงนั้น การประเมินผลผูเ้ ข้ารับการพัฒนากําหนดแบ่งกิจกรรมและ
คะแนน(จากคะแนนประเมิ น 100 คะแนน) เป็ น 3 กิ จกรรม ได้แก่ กิ จกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผู้
อํานวยสถานศึกษา ใช้เวลา 12 วัน (91 ชัว่ โมง) มีคะแนนประเมิน 55 คะแนน กิ จกรรมฝึ กประสบการณ์
ในสถานศึกษา ใช้เวลา 15 วัน (90 ชัว่ โมง) มีคะแนนประเมิน 35 คะแนน และกิจกรรมการสัมมนา จัดทํา
และนําเสนอผลงาน ใช้เวลา 3 วัน (20 ชัว่ โมง) มีคะแนนประเมิน 10 คะแนน โดยในแต่ละกิ จกรรมที่มี
การประเมินนั้นฝ่ ายประเมินได้จดั ทําแบบประเมินผลและใบงานที่เกี่ยวข้อง ดังที่ปรากฏในเอกสารนี้ เพื่อ
อํานวยความสะดวกกับการปฏิบตั ิของผูเ้ กี่ยวข้องต่อไป โดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้ที่หลากหลาย โดยการเรี ยนรู้
ด้วยตนเอง การเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง การฝึ กปฏิบตั ิ การเรี ยนรู้แบบมีส่วนร่ วม การสอนแนะ การเรี ยนรู้
จากระบบพี่เลี้ยงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาดูงาน และวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม ดังนั้น การ
ประเมินผลการพัฒนา จึงเป็ นการประเมินผลเพือ่ ปรับปรุ ง พัฒนาโดยจัดให้มีการประเมินผลก่อนเข้ารับ
การพัฒนา ระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้ นสุ ดการพัฒนา และใช้วธิ ี การประเมินตามสภาพจริ งเน้นคุณภาพ
ของผลงาน โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินผลและแบ่งการประเมิน ดังนี้

เกณฑ์ การประเมิน

1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาที่กาํ หนด
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะต้องผ่านการประเมินทั้ง 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 ผ่านการประเมินส่ วนที่ 1 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.2 ผ่านการประเมินส่ วนที่ 2 ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
สําหรับรายละเอียดการประเมิน มีดงั นี้
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เกณฑ์ การประเมินส่ วนที่ 1

1. การประเมิ น ตนเองก่ อ นกิ จ กรรมพั ฒ นาสมรรถนะรองผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา
(5 คะแนน) หลักสู ตรกําหนดให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารและค้นคว้าเพิ่มเติม จากเอกสารและสื่ อ
อื่น ๆ ด้วยตนเอง และควรศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรี ยนรู้อื่นเกี่ยวกับความรู้พ้ืนฐานตามหน่วยการเรี ยนรู ้
แล้วจัดทําสรุ ปบทเรี ยนที่ได้จากการศึกษาเอกสาร จํานวนไม่เกิน 5 หน้า แล้วนําส่ งเจ้าหน้าที่ในวันรายงาน
ตัวและลงทะเบียนก่อนเข้ารับการพัฒนาในกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. การประเมิ น การพั ฒ นาสมรรถนะรองผู้ อํ า นวยการสถานศึ ก ษา (50 คะแนน)
หลักสู ตรได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมินการพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา หมวดที่ 1–3
ประกอบด้วย
งานเดี่ยว (12 คะแนน)
งานกลุ่ม (18 คะแนน)
การมีส่วนร่ วม (9 คะแนน)
การสรุ ปองค์ความรู ้ (6 คะแนน)
ทดสอบหลังการพัฒนา (5 คะแนน)
3. การประเมินผลกิจกรรมฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ (35 คะแนน) หลักสู ตรได้
กําหนดเกณฑ์การประเมินและคะแนนไว้ดงั นี้
3.1 การประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ แห่งที่ 1 (10 คะแนน)
3.2 การประเมินผลการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ แห่งที่ 2 (10 คะแนน)
3.3 การประเมิ นผลการฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้นแบบโดยคณะกรรมการจาก
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (5 คะแนน)
3.4 การประเมินผลจากรายงานการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ ทั้ง 2 แห่ ง
โดยวิทยากรพี่เลี้ยงเป็ นผูป้ ระเมิน (10 คะแนน)

เกณฑ์ การประเมินส่ วนที่ 2 (10 คะแนน)

การประเมินผลกิจกรรมสัมมนาจัดทํา รายงานผล และนําเสนอผลงาน เพื่อจัดทํารายงาน
การวิเคราะห์ผลการเรี ยนรู ้จากการพัฒนาสมรรถนะของรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาแล้วนําเสนอผลงาน
เพือ่ แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ หลักสู ตรได้กาํ หนดเกณฑ์การประเมินและคะแนนไว้ดงั นี้
- การมีส่วนร่ วม (5 คะแนน)
- การนําเสนอผลงานและตลาดนัดความรู ้ (5 คะแนน)
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คะแนนการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ กาํ หนดตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อํานวยการสถานศึกษา (90 คะแนน)
1.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา (55 คะแนน)
1.1 รายงานการศึกษาค้นคว้าก่อนกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
รองผูอ้ าํ นวยสถานศึกษา
5 คะแนน
1.2 ชิ้นงานเดี่ยว (12 คะแนน)
- หมวดที่ 1
4 คะแนน
- หมวดที่ 2
4 คะแนน
- หมวดที่ 3
4 คะแนน
1.3 ชิ้นงานกลุ่ม (18 คะแนน)
- หมวดที่ 1
4 คะแนน
- หมวดที่ 2
4 คะแนน
- หมวดที่ 3
4 คะแนน
- ศึกษาดูงาน
6 คะแนน
1.4 พฤติกรรมและการมีส่วนร่ วม (9 คะแนน)
- หมวดที่ 1
3 คะแนน
- หมวดที่ 2
3 คะแนน
- หมวดที่ 3
3 คะแนน
1.5 สรุ ปองค์ความรู ้ (6 คะแนน)
- หมวดที่ 1
2 คะแนน
- หมวดที่ 2
2 คะแนน
- หมวดที่ 3
2 คะแนน
1.6 ทดสอบหลังการพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา 5 คะแนน
1.2 กิจกรรมฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ (35 คะแนน)
2.1 ผลการประเมินจากสถานศึกษาต้นแบบที่ 1
10 คะแนน
2.2 ผลการประเมินจากสถานศึกษาต้นแบบที่ 2
10 คะแนน
2.3 ผลการประเมินจากสํานักเขตพื้นที่การศึกษา
5 คะแนน
2.4 รายงานการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
10 คะแนน
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ส่ วนที่ 2 การจัดทํา และนําเสนอผลงาน (10 คะแนน)
2.1 กิจกรรมสั มมนา จัดทํา รายงานและนําเสนอผลงาน (10 คะแนน)
พฤติกรรมและการมีส่วนร่ วม
5 คะแนน
การนําเสนอผลงานและตลาดนัดความรู ้
5 คะแนน

แนวทางการดําเนินงาน การติดตามและประเมินผล
1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลต่อผูบ้ ริ หารโครงการและวิทยากรพี่เลี้ยงที่หน่วย
พัฒนา ก่อนการจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. จัดประชุมชี้แจงโปรแกรมและการลงคะแนนประเมินให้กบั คณะกรรมการประเมินของ
หน่วยพัฒนา
3. หน่วยพัฒนาชี้แจงแนวทางการประเมินผลและการผ่านเกณฑ์ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา
4. ติดตาม ประเมินผล ประสานงาน และให้คาํ แนะนําในการลงข้อมูลในโปรแกรม และ
แนวทางการประเมิน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
5. หน่ วยพัฒนาจัดทํารายงานผลการประเมินผูผ้ ่านการพัฒนาของหน่ วยพัฒนา จํานวน 3
ชุด ส่ งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลในวันสุ ดท้ายของการจัดกิจกรรมสัมมนา จัดทํา รายงาน และ
นําเสนอผลงาน
6. การลงนามรับรองผลการประเมิน ประกอบด้วย
6.1 ประธานคณะกรรมการบริ หารวิชาการของหน่วยพัฒนา
6.2 รองประธานคณะกรรมการบริ หารวิชาการ ฝ่ ายวัดและประเมินผลของหน่วยพัฒนา
6.3 เจ้าหน้าที่วดั และประเมินผลของหน่วยพัฒนา
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
7. ผูแ้ ทนคณะกรรมการติ ดตามและประเมิ นผลนําผลการประเมิ นแต่ละหน่ วยพัฒนามา
สรุ ปและนําเสนอ เพือ่ พิจารณาอนุมตั ิ

1

แนวทางการประเมินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
1.1 กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา (12 วัน)
แบบ ปร.
กิจกรรมหรื องานที่จะประเมิน
ประเด็นประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
งานมอบหมายก่ อ นพัฒนา โดยจัดทําเอกสาร โดยสรุ ป เป็ นเอกสารความยาวไม่ ประเด็นละ 10 คะแนน
1.1

คะแนน
5

สรุ ปเนื้ อหาจากการศึ กษาค้นคว้าเอกสารให้ ผู ้
เข้ารับการพัฒนา ศึ กษาเกี่ยวกับสมรรถนะของ
รองผู ้ อ ํ า นวยการสถานศึ กษาในประเด็ น
คุ ณ ลักษณะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึ กษาที่พึ ง
ประสงค์ ภาวะผูน้ ํา ทางวิ ช าการ การบริ ห าร
จัดการสถานศึกษา

เกิน 5 หน้ากระดาษเอ 4 ประเมิน 5
ประเด็น การครอบคลุมในเนื้ อหา
ความชัดเจน รู ปแบบการสรุ ป การ
ประยุก ต์เ นื้ อหาสู่ การปฏิ บัติ และ
การส่ งทันเวลา

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

1.2

การประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
หมวด 1 จํานวน 7 หน่วยการเรี ยนรู้
หมวด 2 จํานวน 6 หน่วยการเรี ยนรู้
หมวด 3 จํานวน 4 หน่วยการเรี ยนรู้

เนื้ อหาแต่ละหมวดวิชาโดยประเมิน
ภาพรวมของการมี ส่ วนร่ ว มได้แก่
ความตั้ง ใจ ตรงเวลา เสนอความ
คิ ดเห็ น ร่ วมกิ จกรรม ความสํา เร็ จ
ของงาน

หน่วยการเรี ยนรู ้ละ 10 คะแนน
ดีมาก  9-10
ดี
 7-8
พอใช้  5-6
ปรับปรุ ง  ตํ่ากว่า 5
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1.3

งานเดี่ยว
หมวด 1 จํานวน 1
หมวด 2 จํานวน 1
หมวด 3 จํานวน 1

ประเมิ น จากชิ้ น งานที ่วิ ท ยากร
มอบให้ โดยประเมิ นภาพรวม 5
ประเด็ น ได้แ ก่ การสร้ า งสรรค์
การครอบคลุ ม เนื้ อ หา ทั นเวลา
ชัด เจน/ตรงประเด็ น และความ
ร่ วมมือ/รู ปแบบนําเสนอ

งานชิ้นละ 50 คะแนน โดย
แต่ ล ะชิ้ น มี 5 ประเด็ น ๆ
ละ 10 คะแนน
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ชิ้น
ชิ้น
ชิ้น

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

 9-10
 7-8
 5-6
 ตํ่ากว่า 5

 9-10
 7-8
 5-6
 ตํ่ากว่า 5

ผูป้ ระเมิน
วิทยากร
พี่เลี้ยง

การใช้แบบประเมิน
ใ ช้ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
จํ า น ว น 1 ชุ ด / รุ่ น
นําส่ งวิทยากรพี่เลี้ยง

วิทยากร ประเมิ น รายบุ ค คล
พี่เลี้ยง
ในแต่ ล ะรายวิ ช าที ่
และผูบ้ ริ หาร บรรยาย
โครงการ

วิทยากร
พี่เลี้ยง

ใ ช้ แ บ บ ปร ะ เมิ น ที่
กรรมการประเมินผล
จัดทํา จํานวน 3 ชุด ๆ
ละ 1 ชิ้นงาน

2
ปร.
1.4

1.5

1.6

กิจกรรมหรื องานที่จะประเมิน
งานกลุ่ม
หมวด 1 จํานวน 1 ชิ้น
หมวด 2 จํานวน 1 ชิ้น
หมวด 3 จํานวน 1 ชิ้น
ศึกษาดูงาน 1 ชิ้น

ประเด็นประเมิน
ประเมิ น จากชิ้ น งานที ่วิ ท ยากร
มอบให้ หมวดละ 1 ชิ้น และงาน
จากการศึ กษาดู งาน โดยประเมิ น
ภาพรวม มี 5 ประเด็น ได้แก่ การ
มี ส่ วนร่ วม ความครอบคลุ ม
เนื้ อ หา ทัน เวลา ชั ด เจน/ตรง
ประเด็ น และความร่ วมมื อ /
รู ปแบบนําเสนอ
สรุ ปองค์ความรู ้ 3 หมวดวิชา คือ
สรุ ปจาก3หมวดวิ ช า ๆ ละ 5
-ด้ า นคุ ณ ลั ก ษณะรองผู ้ อ ํ า นวยการที ่พึ ง ประเด็น การครอบคลุมในเนื้ อหา
ประสงค์
ความชั ด เจนรู ปแบบการสรุ ป
-ด้านภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
การประยุก ต์เนื้ อหาสู่ ก ารปฏิ บ ตั ิ
-ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร ใ น และการส่ ง ทัน เวลา โดยตรวจ
คะแนนจากแบบใบงานผูเ้ ข้า รั บ
สถานศึกษา
การพัฒนาที่ 15/1
การทดสอบ โดยการประมวล
ข้อสอบ จํานวน 50 ข้อ
เนื้ อหาจาก ก า รบรรย าย ขอ ง
หมวดที่ 1 จํานวน 20 ข้อ
วิทยากรและเอกสารประกอบการ
หมวดที่ 2 จํานวน 15 ข้อ
บรรยาย ใน 3 หมวดวิ ช า (17
หมวดที่ 3 จํานวน 15 ข้อ
เรื่ อง) โดยคณะกรรมการจัดทํา
หลักสู ตรเป็ นผูจ้ ดั ทํา

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
งานชิ้นละ 50 คะแนน โดย 18
แต่ ล ะชิ้ น มี 5 ประเด็ น ๆ
ละ 10 คะแนน
ดีมาก  9-10
 7-8
ดี
พอใช้  5-6
ปรับปรุ ง  ตํ่ากว่า 5

ผูป้ ระเมิน
วิทยากร
พี่เลี้ยง

การใช้แบบประเมิน
ใช้ แ บบประเมิ น ที่
กรรมการประเมินผล
จัดทํา ส่ วนการศึกษา
ดู ง าน ใช้ แ บบ ปร.
1.9

ประเด็นละ 10 คะแนน

6

ผูร้ ับผิดชอบ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ที่
รายหมวด กรรมการประเมินผล
จัดทํา จํานวน 1 ชุ ด/
วิชา
รุ่ น

ข้อสอบจํานวน 50 ข้อ ๆ
ละ 1 คะแนน

5

กรรมการ ก า ร ส่ ง ข้ อ ส อ บ
ประเมินผล ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผล จะส่ งให้
หน่ วยพั ฒ นา ทาง
e–mail ก่ อ นวัน
ทดสอบ 1 วัน

ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุ ง

 9-10
 7-8
 5-6
 ตํ่ากว่า 5

3
แบบ ปร.
กิจกรรมหรื องานที่จะประเมิน
ประเด็นประเมิน
1.7
แบบสํารวจความคิดเห็ นการดําเนิ นงาน ใน จํ านวน 15 ประเด็ น ได้แ ก่ การ
กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
ติ ด ต่ อ สื ่ อ สารการมี ส่ วนร่ วม
ความเข้า ใจจากการศึก ษาเนื้ อหา
หลัก สู ต ร เอกสารประกอบการ
พัฒ นา สถานที ่ เวลา วิ ท ยากร
วิ ท ยากรพี่ เ ลี้ ยง สื่ อ กิ จ กรรม
การศึ ก ษาดู ง าน บรรยากาศการ
พัฒ นา ประโยชน์ การนํา ไปใช้
และข้อเสนอแนะ
1.8
แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น เกี ่ย วกับ วิ ท ยากร ประเมิ น ความเหมาะสมทุ ก วิช า
บรรยาย กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ
จํ า น ว น 1 0 ป ร ะ เ ด็ น ไ ด้ แ ก่
เอกสาร สถานที่ เวลา การมีส่วน
หมวด 1 จํานวน 7 หน่วย
ร่ วม วิทยากร สื่ อ กิจกรรม งานที่
หมวด 2 จํานวน 6 หน่วย
มอบหมาย ประโยชน์ และการ
หมวด 3 จํานวน 4 หน่วย
นําไปใช้

เกณฑ์การประเมิน
ประเมิน 5 ระดับ คือ
54 3 21
โดยสรุ ปผล 5 ระดับ

คะแนน
-

ผูป้ ระเมิน
ผูร้ ับการ
พัฒนา
และ
กรรมการ
ประเมินผล

การใช้แบบประเมิน
ผู้รั บ การพั ฒ นาใช้
ป ร ะ เ มิ น ใ น วั น
สุ ด ท้ า ย นํ า ส่ ง
กรรมการประเมินผล

-

ผูร้ ับการ
พัฒนา
และ
กรรมการ
ประเมินผล

ผู้รั บ การพั ฒ นาใช้
ป ร ะ เ มิ น ห ลั ง
วิท ยากรบรรยายใน
แ ต่ ล ะ ห น่ ว ย ก า ร
เรี ยนรู้ โดยรวบรวม
ส่ งวิทยากรพี่เลี้ยง

ดีมาก  4.51-5.00

3.51-4.50
ดี
พอใช้  2.51-3.50
ปรับ ปรุ ง  1.51-2.50
ต้องปรับปรุ ง  1.00-1.50

ประเมิน 5 ระดับ คือ
54 3 21
โดยสรุ ปผล 5 ระดับ

ดีมาก  4.51-5.00

3.51-4.50
ดี
พอใช้  2.51-3.50
ปรับ ปรุ ง  1.51-2.50
ต้องปรับปรุ ง  1.00-1.50

4
แบบ ปร.
กิจกรรมหรื องานที่จะประเมิน
1.9
ใบงานการศึกษาดูงาน

1.10

แบบสรุ ปเวลาเข้าร่ วมพัฒนา

ประเด็นประเมิน
สิ่ งทีไ่ ด้รับจากการศึกษาดูงานจาก
สถานที ่ท้ งั 2 แห่ ง ในเรื่ ององค์
ความรู้ ที่ไ ด้รับ จากสถานที ่ดูง าน
การนํ า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิ บ ตั ิ ง าน และข้อเสนอแนะใน
การศึกษาดูงาน

เกณฑ์การประเมิน
คะแนน ผูป้ ระเมิน
6
ผูเ้ ข้าพัฒนา
งานชิ้นละ 50 คะแนน โดย
และ
แต่ ล ะชิ้ น มี 5 ประเด็ น ๆ
วิทยากร
ละ 10 คะแนน
พี่เลี้ยง
ดีมาก  9-10
 7-8
ดี
พอใช้  5-6
ปรับปรุ ง  ตํ่ากว่า 5
ประเมินเวลาการเข้าร่ วมกิจกรรม นําเวลา(ชัว่ โมง)ไปรวมกัน
วิทยากร
ในกิ จ กรรมพัฒ นาสมรรถนะ ในแต่ ล ะส่ ว นต้อ งได้ ไ ม่
พี่เลี้ยง
พั ฒ น า ร อ ง ผู้ อํ า น ว ย ก า ร น้อยกว่า 90%
สถานศึกษา (91 ชัว่ โมง) กิจกรรม
ฝึ กประสบการณ์ ใ นสถานศึ ก ษา
(90 ชั่ ว โมง) และกิ จ กรรมการ
สัม มนา จัดทํา และการนํา เสนอ
ผลงาน (20 ชัว่ โมง)

การใช้แบบประเมิน
ใช้รายบุคคลในวันดู
งานและใช้ ท ํา งาน
กลุ่ม

ใช้ แ บบเดี ย วกัน ทั้ง
2 ส่ วน

5
แบบ ปร. กิจกรรมหรื องานที่จะประเมิน
ประเด็นประเมิน
1.11 แบบประเมิ นการฝึ กทักษะการพูด (ใบงาน จํา นวน 10 ประเด็ น ได้แ ก่ การ
เดี่ยวหมวดที่ 1)
กล่าวนํา บุคลิก นํ้าเสี ยง เนื้ อหา
สาระ การใช้ภ าษา บรรยากาศ
การพูด การควบคุมอารมณ์ ลีลา
การสรุ ปจบ และการรักษาเวลา

1.12

เกณฑ์การประเมิน
ประเมิน 5 ระดับ คือ
54 3 21
โดยสรุ ปผล 5 ระดับ

ดีมาก
ดี

 46 - 50

36 - 45 พอใช้
 26 - 35
ปรับ ปรุ ง  16 - 25
ต้องปรับปรุ ง  1 - 5


แบบสรุ ปการส่ งงานของวิ ท ยากรและ เป็ นการตรวจสอบการส่ งงานจาก ตรวจสอบการส่ งงานตรง
ผูเ้ กี่ยวข้อง
วิทยากรพี่เลี้ยงหรื อผูเ้ กี่ยวข้อง ใน เวลา ครบถ้วน
การนําส่ งทีก่ รรมการประเมินผล
ซึ่ ง สามารถเพิ่ ม เติ ม รายการหรื อ
จัดทํา ขึ้ นใหม่เพือ่ สะดวกในการ
ปฏิบตั ิได้

คะแนน
4

ผูป้ ระเมิน
วิทยากร
พี่เลี้ยง

การใช้แบบประเมิน
ใช้ แ บบประเมิ น ที่
คณะกรรมการ
ประเมิ น ผลจัด ทํ า 1
แผ่นต่อ 1 กลุ่ม

กรรมการ ค ว ร ม อ บ แ บ บ นี้
ประเมินผล ให้กบั วิทยากรพี่เลี้ยง
เพื่อติดตามงานด้วย

6
1.2 กิจกรรมฝึ กประสบการณ์ ในสถานศึกษา (15 วัน)
แบบ ปร.
กิจกรรม
ประเด็นประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
2.1
ติ ด ตาม ประเมิ น การฝึ ก ประเมินความเหมาะสม 3 ด้าน คือ
ประเด็นละ 10 คะแนน
5
ประสบการณ์ของสํานักงาน คุณลักษณะรองผู้อาํ นวยการทีพ่ งึ ประสงค์ (10 ประเด็น ดีมาก
4
ได้แก่ ความรับผิดชอบ มีน้ าํ ใจ มนุษยสัมพันธ์ ร่ วมมือ ดี
เขตพื้นที่การศึกษา

คะแนน
5

3
ฟั งความคิ ดเห็ น แสดงออก สร้ างสรรค์ บริ หารเวลา พอใช้
ปรับปรุ ง
2
อารมณ์ และผูน้ าํ ทางวิชาการที่ดี
ภาวะผู้นําทางวิชาการ (6 ประเด็น) ได้แก่ ความเข้าใจ ต้องปรับปรุ ง  1
ในปรัชญาการศึกษา ความสามารถในการใช้หลักสู ตร
สถานศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน การปฏิ บัติ ง านสารบรรณ
ความสามารถใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการใช้
ข้อมูลวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา การสื่ อสาร
การบริ หารและการจัดการในสถานศึ กษา(4 ประเด็น)
ได้แก่ ความสามารถวิเคราะห์นโยบายและภารกิ จของ
สถานศึ กษา ความสามารถในการเรี ย นรู ้ การบริ หาร
จัดการในสถานศึกษา การบริ หารจัดการเครื อข่าย และ
การใช้หลักเกณฑ์ กฎหมายในการปฏิ บัติหน้า ที่ร อง
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

2.2

การปฏิ บัติ ง านในสถานศึ ก ษา ประเมินประเด็นเดียวกับ 2.1
ต้นแบบ 2 แห่ง

ใช้เกณฑ์เดียวกับ 2.1

20

ผูป้ ระเมิน
คณะ
กรรมการที่
สพท.
แต่งตั้ง

การใช้แบบประเมิน
ใช้แบบประเมินจาก
ก ร ร ม ก า ร
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ล ะ
ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ร า ย
หมวดวิ ช าจัด ทํา ให้
และให้ผปู้ ระเมินจัด
ประเมินแล้วปิ ดผนึ ก
มอบให้ผูเ้ ข้า พัฒ นา
นํ า ส่ ง ห น่ ว ย จั ด
พั ฒ น า ใ นวั น แ ร ก
ของการพัฒนา

คณะกรรมการ ใช้ เ ช่ น เดี ย วกั บ ข้ อ
ที่สถานศึกษา 2.1
แต่งตั้ง

7
แบบ ปร.
2.3

กิจกรรมหรื องาน
ประเด็นประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
10
ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ฝึ ก ประเมินจากแบบรายงานที่ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาเขียนรายงาน ประเมิ น 5 ประเด็น ๆ
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ ใ น การฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษา โดย บูรณาการ ละ 10 คะแนน
จากเนื้ อ หาสาระในหน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ข อง 3 หมวดไป ดีมาก  9-10
สถานศึกษา

ผูป้ ระเมิน
วิทยากร
พี่เลี้ยง

การใช้แบบประเมิน
ใช้แบบประเมินจาก
ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผลจัดทํา

ผูร้ ับการ
พัฒนา/
กรรมการ
ประเมินผล

ผู้ รั บ ก า ร พั ฒ น า
แสดงความคิ ด เห็ น
การฝึ กประสบการณ์
ใ น ส ถ า น ศึ ก ษ า
ต้น แบบแต่ ล ะแห่ ง
รวม 2 แห่ ง นํา ส่ ง
หน่ ว ยพั ฒนาในวั น
แรกของการพัฒนา

ประยุกต์ใช้กบั การบริ หารจัดการในสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน ดี
 7-8
โดยกําหนดรู ปแบบรายงานเป็ นบทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ พอใช้  5-6
สถานศึ ก าาต้ นแบบ บทที ่ 2 ผลการฝึ กประสบการณ์ ใ น ปรับปรุ ง  ตํ่ากว่า 5
สถานศึ กษาต้นแบบแยกตามหมวด บทที่ 3 สรุ ปผลและ
แนวทางการนําไปประยุกต์ใช้ ภาคผนวก โดยรายงานนั้น
จะต้องเกิ ดจากการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถนําสู่ การ
ปฏิบตั ิได้ประเด็นประเมินประกอบด้วย ความครอบคลุม
ในเนื้ อ หา , การบู ร ณาการ, การประยุก ต์เ นื้ อ หาสู่ ก าร
ปฏิ บตั ิ , รู ปแบบการสรุ ป และ การส่ งทันเวลา ความยาว
ของเนื้อหาโดยประมาณ 40 – 60 หน้า ไม่รวมภาคผนวก

2.4

แบบสํารวจความคิดเห็นการ จํ า น ว น 10 ป ร ะ เ ด็ น ไ ด้ แ ก่ ร ะ ย ะ เ ว ล า ฝึ ก
ดํ า เนิ นการ กิ จกรรมฝึ ก ประสบการณ์ ในสถานศึกษา ความเหมาะสมของ
สถานศึ ก ษาที่ ฝึ กปฏิ บ ั ติ ความพร้ อ มในการ
ประสบการณ์
เตรี ย มการของสถานศึ ก ษา การกํา กับ ติดตามของ
สพท.ความพึ ง พอใจของผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษา
ความรู้ ประสบการณ์ ส อดคล้ องกับ ความคาดหวัง
ของตนเอง ความเหมาะสมของงานที่มอบหมายให้
ปฏิ บตั ิ ประโยชน์และประสบการณ์ทีไ่ ด้รับ ความ
เหมาะสมของหลักสู ตรและข้อเสนอแนะ

ประเมิน 5 ระดับ คือ
54 3 21
โดยสรุ ปผล 5 ระดับ

ดีมาก  4.51-5.00
 3.51-4.50
ดี
พอใช้  2.51-3.50
ปรับ ปรุ ง  1.51-2.50
ต้องปรับปรุ ง  1.00-1.50

-

8
ส่ วนที่ 2 การจัดทํา รายงานผลและนําเสนอผลงาน
กิจกรรมการสั มมนา จัดทํา รายงานและนําเสนอผลงาน
แบบ ปร.
กิจกรรมหรื องานประเมิน
ประเด็นประเมิน
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน
5
3.1
การมี ส่ ว นร่ วมในการสั ม มนากลุ่ ม /รุ่ น ป ร ะ เ มิ น ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ไ ด้ แ ก่ ประเมิ น 5 ประเด็น ๆ
พฤติกรรมที่แสดงออกในด้าน การร่ วม ละ 10 คะแนน
กิจกรรมสัมมนา

3.2

3.3

อภิปราย การร่ วมนําเสนอ การตรงต่อ
เวลา บุ ค ลิ ก ภาพ และการให้ ค วาม
ร่ วมมื อจัดสัมมนา/นิ ทรรศการ โดย
พิจารณาภาพการมีส่วนร่ วมทั้งหมด

การจัดนิทรรศการนําเสนอผลงานของรุ่ นที่ ป ร ะ เ มิ น 5 ป ร ะ เ ด็ น ไ ด้ แ ก่
ได้จากการพัฒนาและการไปปฏิบตั ิงานใน สร้ างสรรค์ ครอบคลุ มเนื้ อหา การ
สถานศึกษา
สรุ ป เอกสาร ความน่ า สนใจ และ
ความร่ วมมือในกลุ่ม
แบบสํารวจความคิดเห็นการดําเนินการจัด จํานวน 14 ประเด็นได้แก่ อํานวยความ
สะดวกที่พกั การมีส่วนร่ วม ความเข้าใจ
กิจกรรมการสัมมนา

จากการศึ ก ษาเนื้ อ หาหลัก สู ต ร เอกสาร
ประกอบการพั ฒ นา สถานที ่ เวลา
วิท ยากร วิ ท ยากรพี ่เ ลี้ ย ง สื ่อ กิ จ กรรม
สัมมนา อาหาร ประโยชน์ การนําไปใช้
โด ย ภาพร วมข อ ง การ สั ม มน าแ ล ะ
ข้อเสนอ

ผูป้ ระเมิน
วิทยากร
พี่เลี้ยง
และ
ผูบ้ ริ หาร
โครงการ

การใช้แบบประเมิน
ใ ช้ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ประเมิ น รายบุ ค คล
ส่ ง ก ร ร ม ก า ร
ประเมิ น ผลก่ อ นวัน
สุ ดท้าย

5

วิทยากร
พี่เลี้ยง

ใ ช้ แ บ บ ป ร ะ เ มิ น
ป ร ะ เ มิ น ก ลุ่ ม ส่ ง
กรรมการประเมิ น ผล
ก่อนวันสุดท้าย

-

ผูร้ ับการ
พัฒนา
และ
กรรมการ
ประเมินผล

ผู้รั บ การพัฒ นาใช้
ป ร ะ เ มิ น ใ น วั น
สุ ด ท้ า ย นํ า ส่ ง
ก ร ร ม ก า ร
ประเมินผล

ดีมาก  9-10
ดี
 7-8
พอใช้  5-6
ปรับปรุ ง  ตํ่ากว่า 5

ประเมิ น 5 ประเด็น ๆ
ละ 10 คะแนน

ดีมาก  9-10
ดี
 7-8
พอใช้  5-6
ปรับปรุ ง  ตํ่ากว่า 5
ประเมิน 5 ระดับ คือ
54 3 21
โดยสรุ ปผล 5 ระดับ
ดีมาก  4.51-5.00
ดี
 3.51-4.50
พอใช้  2.51-3.50
ปรับ ปรุ ง  1.51-2.50
ต้องปรับปรุ ง  1.00-1.50

9
แบบ ปร.
3.4

3.5

3.6

กิจกรรมหรื องานประเมิน
ประเด็นประเมิน
แบบสํ า รวจความคิ ด เห็ น การดํ าเนิ น งาน ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
พัฒ นาฯจากคณะทํา งาน กรรมการและ ในการดํ า เนิ น การโดยภาพรวม
ผูด้ าํ เนินการ
เกี ่ย วกั บ หลั ก สู ตร ระยะเวลา
สถ านที ่ด ํ า เนิ นการ วิ ท ย าก ร
ช่ ว งเวลา สื ่ อ การดู ง าน การฝึ ก
ปฏิ บตั ิในสถานศึก ษา การสัมมนา
เอกสาร ตลอดทั้งข้อเสนอแนะใน
แต่ละประเด็น
ใบงานการแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู ้ จากการจั ด สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการจัดนิทรรศการ ใน
นิทรรศการ
ประเด็ น รู ปแบบก ารจั ด ,ความ
น่ า สนใจ/ประทับ ใจ,องค์ ค วามรู ้
เ พื อ่ ส ะ ท้ อ น ถึ ง ค ว า ม ตั้ ง ใ จ ใ น
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ แ น ว คิ ด ใ น ก า ร
นําไปใช้ในการบริ หาร
ผลการประเมิ น ผู ้เ ข้า รั บ การพัฒ นาหลัก สู ต ร ประเมิ น จากส่ วนที ่ 1 กิ จ กรรม
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
พัฒนาสมรรถนะฯ 91 ชัว่ โมงและ
ฝึ กประสบการณ์ 90 ชั่วโมงและ
ส่ ว นที่ 2 การนํ าเสนอผลงาน
(20ชั่ว โมง)โดยมี ภ าพรวมคะแนน
การประเมิ น 100 คะแนน เวลา
พัฒนา 201 ชัว่ โมง

เกณฑ์การประเมิน
ประเมิน 5 ระดับ คือ
54 3 21
โดยสรุ ปผล 5 ระดับ

คะแนน
-

ดีมาก  4.51-5.00
 3.51-4.50
ดี
พอใช้  2.51-3.50
ปรับ ปรุ ง  1.51-2.50
ต้องปรับปรุ ง  1.00-1.50

ผูป้ ระเมิน
คณะทํางาน
และ
วิทยากร
พี่เลี้ยง

การใช้แบบประเมิน
ใช้แบบประเมินเพื่อ
แสดงความคิ ด เห็ น
ส่ งฝ่ ายประเมินก่ อน
วัน สุ ด ท้า ยของการ
สัมมนาระยะ3

ป ร ะ ก อ บ ใ น ก า ร ใ ห้
คะแนนพฤติ ก รรมการ
มีส่วนร่ วม/งานกลุ่ม

-

วิทยากรพี่ ใช้แ บบประเมิ น ใน
เลี้ยง
ก า ร ดู แ ล ะ
แลกเปลี ่ย นเรี ยนรู้
นิทรรศการ

ได้คะแนนแต่ละส่ วนไม่
น้อยกว่า 80 % และเวลา
ร่ วมไม่นอ้ ยกว่า 90%

-

กรรมการ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ย่ อ ย
ประเมินผล เ ป็ น ไ ป ต า ม ที ่
กําหนดในหลักสู ตร

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. แบบประเมิน

แบบประเมินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
รายการประเมิน สรุปเนือ้ หาจากการศึกษาค้ นคว้ าเอกสาร

ลําดับ

ชื่อ–ชื่อสกุล

รุ่ นที่..........กลุ่มที่.........ประเมินวันที่.......................................................
รายการประเมิน
ครอบคลุมใน
ความชัดเจน
รู ปแบบการสรุ ป ประยุกต์เนื้ อหา
เนื้อหา
สู่ ปฏิบตั ิ
10
10
10
10

แบบ ปร 1.1

การส่ งทันเวลา

รวม

10

50

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 1.2
แบบประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม การพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
รุ่ นที่........กลุ่มที่...........

มีค

มีค

มีค

10

10

10

มีค

มีค

มีค

มีค

มีค

มีค

รวม

มีค

10

กฎหมาย

มีค

10

จัดการ
ึ
เครื อข่าย

มีค

10

นโยบาย

มีค

70

รวม

10

องค์กรเรี ยนรู้

10

วิจยั

10

เทคโนโลยี

พัฒนาจิต

10

หลักสู ตร

วินยั

10

ปรัชญา

คุณธรรม

10

หมวด 3การบริหารจัดการ

ผูน้ าํ วิชาการ

เจตคติ

10

หมวด 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการ
รวม

สื่ อสาร

วันที่ประเมิน

บุคลิก

ชื่อ–ชื่อสกุล

สุ ขภาพกาย

ลําดับ

หมวด1 คุณลักษณะรองผอ.ที่พงึ ประสงค์

60

10

10

10

10

40

มีค

มีค

มีค

มีค

หมายเหตุ

การมีส่วนร่ วม หมายถึงพฤติกรรมการแสดงออก ในด้านความตั้งใจ ตรงเวลา การเสนอความคิดเห็น การร่ วมกิจกรรม ความสําเร็ จของงาน ซึ่งประเมินในแต่ละเนื้อหา
ในระดับ ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5) และแบบประเมินใช้สาํ หรับวิทยากรพี่เลี้ยงและผูบ้ ริ หารโครงการด้วย ให้หน่วยพัฒนา/วิทยากรระบุวนั ที่การบรรยาย/ประเมิน

(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 1.3
แบบประเมินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
รายการประเมิน งานเดี่ยว หมวดที.่ ...........หน่ วยการเรียนรู้ ...........................................รุ่นที่...........กลุ่มที.่ .......

ลําดับ

ชื่ อชิ้นงาน.....................................................................................................ชื่อวิทยากร.................................................
รายการประเมิน
ครอบคลุมใน
สร้าง
รู ปแบบการสรุ ป
ชัดเจน/ตรง
การส่ งทันเวลา
ชื่อ–ชื่อสกุล
เนื้อหา
สรรค์
ประเด็น
10
10
10
10
10

รวม
50

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 1.4
แบบประเมินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
รายการประเมิน งานกลุ่ม หมวดที.่ ...หน่ วยการเรียนรู้ .................รุ่นที.่ ..........

ลําดับ

ชื่ อชิ้นงาน...............................................................................................ชื่อวิทยากร.................................................
รายการประเมิน
ครอบคลุมใน
สร้าง
รู ปแบบการสรุ ป
ชัดเจน/ตรง
การส่ งทันเวลา
ชื่อ–ชื่อสกุล
เนื้อหา
สรรค์
ประเด็น
10
10
10
10
10

รวม
50

กลุ่มที่ 1 (เลขที่..........ถึงเลขที่........)
กลุ่มที่ 2 (เลขที่..........ถึงเลขที่........)
กลุ่มที่ 3 (เลขที่..........ถึงเลขที่........)

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 1.5
แบบประเมินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
รายการประเมิน สรุปองค์ ความรู้ ทไี่ ด้ จากการพัฒนาหมวดที.่ .......รุ่นที่.......กลุ่มที่..............
บูรณาการ

รู ปแบบ

ประยุคต์สู่ปฏิบตั ิ

ทันเวลา

รวม

ครอบคลุม

10

50

10

10

10

10

10

50

10

รวม

ครอบคลุม

10

ทันเวลา

รวม

10

ประยุคต์สู่ปฏิบตั ิ

ทันเวลา

10

รู ปแบบ

ประยุคต์สู่ปฏิบตั ิ

10

บูรณาการ

รู ปแบบ

หมวด 3การบริหารจัดการ

บูรณาการ

ชื่อ-ชื่ อสกุล

หมวด 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการ

ครอบคลุม

ลําดับ

หมวด1 คุณลักษณะรองผอ.ทีพ่ งึ ประสงค์

10

10

10

50

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 1.5/1
ใบงาน สรุ ปองค์ ความรู้ ที่ได้ จากการพัฒนา (12วัน)

 หมวดที่ 1 คุณลักษณะรองผอ.ทีพ
่ งึ ประสงค์  หมวดที่ 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการ  หมวดที่ 3 การบริหารจัดการ
ชื่อ-สกุล…..................................................กลุ่มที่..........รุ่ นที่..........ส่ งวันที่.............................................
ความรู้ ทไี่ ด้ รับจากการพัฒนา
การนําไปประยุกต์ ใช้

(ลงชื่อ)..................................................ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
(................................................................)

แบบ ปร 1.7
แบบประเมินการดําเนินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการพัฒนา ในการพัฒนากิจกรรม โดยทํา
เครื่ องหมาย ลงในช่อง รวมทั้งเสนอแนะข้อที่จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาการดําเนิ นการ
ในโอกาสต่อไป
ระดับความคิดเห็น
ลํา
รายการประเมิน
น้อย
ปาน
ดับ
น้อย
ดีมาก
ดี
ที่สุด
กลาง
1 ความชัดเจนของการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยจัดอบรม
กับผูเ้ ข้ารับการพัฒนา

2 ความเข้าใจจากการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรก่อนการ

พัฒนา
ความเหมาะสมของหน่วยการเรี ยนรู ้ในหลักสูตรพัฒนา
ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการพัฒนา
ความเหมาะสมของสถานที่จดั พัฒนา
ความเหมาะสมของระยะเวลาในการพัฒนา (12วัน)
การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนา
ความเหมาะสมของวิทยากรบรรยาย โดยภาพรวม
ความเหมาะสมของวิทยากรพี่เลี้ยง
ความเหมาะสมของสื่ อประกอบการพัฒนา
การมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ความเหมาะสมของกิจกรรมสัมพันธ์
บรรยากาศในการพัฒนา
ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพ ที่ได้รับจากการพัฒนา
ความมัน่ ใจที่จะนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ข้อเสนอแนะ
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณ

แบบ ปร 1.8
แบบประเมินวิทยากรวิชา…………………………………….………หมวดที.่ ........................

ชื่อวิทยากร.......................................................บรรยายวันที่ ..........................เวลา....................น.
การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบรรยายให้ความรู ้ของวิทยากร โดยทําเครื่ องหมาย ()
ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาการดําเนิ นการในโอกาสต่อไป
ระดับความคิดเห็น
ลําดับ
รายการประเมิน
น้อย
ปาน
น้อย
ดีมาก ดี
ที่สุด
กลาง
1 วิทยากรมีความรู ้ความสามารถในเนื้อหาที่ใช้
พัฒนา
2 วิทยากรพูดได้ตรงประเด็น ชัดเจน
3 วิทยากรถ่ายทอดความรู ้ได้เข้าใจง่าย
4 วิทยากรเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าพัฒนามีส่วนร่ วมใน
การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
5 บุคลิกภาพของวิทยากร
6 เอกสารประกอบการอบรม ชัดเจน เข้าใจง่าย
7 การใช้สื่อประกอบ มีความเหมาะสม
8 ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
9 เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อการบรรยาย
10 เนื้อหาหน่วยการเรี ยนรู ้มีประโยชน์ นําไป
ประยุกต์ใช้กบั การปฏิบตั ิได้
สิ่ งที่ท่านพอใจวิทยากรท่าน
.....................................................................................................................................................................
สิ่ งที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุ ง
.....................................................................................................................................................................
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
.....................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

แบบ ปร 1.9
ใบงานการศึกษาดูงานการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
วันที่................................................
1. ชื่อ...................................................นามสกุล.................................................รุ่นที่........กลุ่มที.่ .............
2. สถานที่ศึกษาดูงาน
2.1 ..............................................................................................จังหวัด ...............................
2.2 ..............................................................................................จังหวัด ...............................
3. สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการศึกษาดูงานจากสถานทีท่ ้ัง 2 แห่ ง
องค์ ความรู้ ทไี่ ด้ รับจากสถานทีด่ ูงาน
การนําไปประยุกต์ ใช้ ในการปฏิบัติงาน

4. ข้ อเสนอแนะในการศึกษาดูงาน
…...............................................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................................
…...............................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ กรณี ศึกษาดูงานสถานศึกษา แยกศึกษาประเด็น กลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานบริ หารบุคคล+
งบประมาณ และบริ หารทัว่ ไป+กิจการนักเรี ยน

แบบ ปร 1.10

แบบสรุปเวลาเข้ าร่ วมกิจกรรมพัฒนา

การพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ จํานวน 91 ชัว่ โมง  กิจกรรมการจัดทําและนําเสนอ จํานวน 20 ชัว่ โมง
ลําดับ

ชื่อ-ชื่อสกุล

สัง กัด

รุ่ นที่

กลุ่ม จํานวนเวลา
ที่
(ชัว่ โมง)

แบบ ปร 1.11
แบบประเมินการพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

วันที่ประเมิน..................

รายการประเมิน ฝึ กทักษะการพูด

ลงชื่อ...............................................วิทยากรพี่เลี้ยง ลงชื่อ.............................................วิทยากรพี่เลี้ยง
วิทยากรพี่เลี้ยง

รวม

10 100

หมายเหตุ

10 10 10 10 10 10 10 10 10

รักษาเวลา

สรุ ปจบ

ลีลาการพูด

ควบคุมอารมณ์

บรรยากาศการพูด

การใช้ ภาษา

ครอบคลุม

นํา้ เสี ยง

บุคลิกภาพ

กล่ าวนํา

กลุ่ม

รุ่ นที่

เลข
ที่

ชื่อ-สกุล

รายการประเมิน

ลงชื่อ........................................

แบบ ปร 1.12
แบบสรุปการส่ งงานจากของวิทยากรและผู้เกีย่ วข้ องการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ กก.ประเมินผล

สรุ ปการค้นตว้าก่อนพัฒนา

พฤติกรรมการมีส่วนร่ วม

23
มี.ค.

21
มี.ค.

27
มี.ค.

รุ่ น 1
รุ่ น 2
รุ่ น 3
รุ่ น 4
รุ่ น 5
รุ่ น 6

มี.ค.

มี.ค.

มี.ค.

มี.ค.

มี.ค.

ความคิดเห็น

รายงานการฝึ กประสบการณ์

15
มี.ค.

ปร
1.7

หมวด 3

การฝึ กประสบการณ์ (รร2)

15
มี.ค.

ปร 1.5 สรุปองค์ ความรู้

หมวด 2

การฝึ กประสบการณ์ (รร1)

15
มี.ค.

ปร 1.4 งานกลุ่ม

หมวด 1

การประเมินจาก สพท.

กําหนด
ส่ ง

ปร 1.3 งานเดีย่ ว

ศึกษาดูงาน

ปร
1.2

หมวด 3

ป 1.1

หมวด 2

ปร2.3

หมวด 1

ปร.2.2

หมวด 3

ปร.2.2

หมวด 2

ปร.2.1

หมวด 1

การ
ส่ ง

รายการ

ก่อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา ช่ วงกิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะ (15-27 มี.ค. 53)

มี.ค.

26
มี.ค.

26
มี.ค.

26
มี.ค.

26
มี.ค.

27
มี.ค.

แบบ ปร 2.1
แบบประเมินผู้ฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ สํ าหรับสํ านักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ชื่อผูฝ้ ึ กประสบการณ์.................................................................ตําแหน่ง...............................รุ่ นที่.......
ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์ เมื่อวันที่........................................ถึงวันที่......................................
สรุปเวลาการฝึ กประสบการณ์ มาปฏิบัตกิ ารฝึ กปฏิบัตจิ าํ นวน.....ชั่วโมง โดยลา/ไม่ มาในวันที.่ ...................................
คําชี้แจง สํ าหรับคณะกรรมการที่ ผอ.สพท. แต่ งตั้ง โดยให้ประเมินการฝึ กประสบการณ์จากการสังเกต สัมภาษณ์ แบบรายงาน
การนําเสนอผล โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาการของผูฝ้ ึ ก
ประสบการณ์ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้หลังการประเมินให้ลงนามปิ ดผนึกให้เรี ยบร้อย มอบผูฝ้ ึ กประสบการณ์ นําส่ ง หน่วยพัฒนา

ระดับการประเมิน/การปฏิบตั ิ

ลําดับ

ดีมาก

รายการประเมิน
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(5)

ดี

ปาน
กลาง

น้อย

น้อย
ที่สุด

(4)

(3)

(2)

(1)

ความรับผิดชอบ
ความมีน้ าํ ใจต่อคนอื่น
ความมีมนุษยสัมพันธ์
การให้ความร่ วมมือ
การรับฟังความคิดเห็น
การแสดงออก
การสร้างสรรค์
การบริ หารเวลา
การควบคุมอารมณ์
การเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการที่ดี
ความเข้าใจในปรัชญาการศึกษา
ความสามารถในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสารบรรณ(ร่ างหนังสื อราชการ)
ความสามารถใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการใช้ขอ้ มูลวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถวิเคราะห์นโยบายและภารกิจของสถานศึกษา
ความสามารถในการเรี ยนรู้การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการภาคีเครื อข่ายการพัฒนาสถานศึกษา

การใช้หลักเกณฑ์ กฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
รวมคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 100)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผูฝ้ ึ กประสบการณ์เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการประเมิน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา........................................
ประเมินเมื่อวันที่.....................................................

แบบ ปร 2.2
แบบประเมินผู้ฝึกประสบการณ์ ในสถานศึกษาต้ นแบบ สํ าหรับสถานศึกษาต้ นแบบ

ชื่อสถานศึกษา...................................................................... สพท. ...........................................
ชื่อผูฝ้ ึ กประสบการณ์........................................... ตําแหน่ง.........................................เลขที่.........รุ่ นที่.......
ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์ เมื่อวันที่........................................ถึงวันที่......................................
สรุ ปเวลาการฝึ กประสบการณ์ มาปฏิบตั กิ ารฝึ กปฏิบตั จิ าํ นวน......ชั่วโมง โดยลา/ไม่ มาในวันที่...................
คําชี้ แจง สําหรับคณะกรรมการที่ผ้ ูอาํ นวยการสถานศึกษาต้ นแบบแต่ งตั้ง โดยให้ประเมินการฝึ กประสบการณ์จากการสังเกต สัมภาษณ์
แบบรายงาน การนําเสนอผล โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาการของผูฝ้ ึ ก
ประสบการณ์ในโอกาสต่อไป ทั้งนี้หลังการประเมินให้ลงนามปิ ดผนึ กให้เรี ยบร้อย มอบผูฝ้ ึ กประสบการณ์ นําส่ งหน่วยพัฒนา

ระดับการประเมิน/การปฏิบตั ิ

ลําดับ

ดีมาก

รายการประเมิน
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

(5)

ดี
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

ความรับผิดชอบ
ความมีน้ าํ ใจต่อคนอื่น
ความมีมนุษยสัมพันธ์
การให้ความร่ วมมือ
การรับฟังความคิดเห็น
การแสดงออก
การสร้างสรรค์
การบริ หารเวลา
การควบคุมอารมณ์
การเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการที่ดี
ความเข้าใจในปรัชญาการศึกษา
ความสามารถในการใช้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสามารถในการปฏิบตั ิงานสารบรรณ(ร่ างหนังสื อราชการ)
ความสามารถใช้เทคโนโลยี
ความสามารถในการใช้ขอ้ มูลวิจยั เพื่อพัฒนาการศึกษา
ความสามารถในการสื่ อสาร
ความสามารถวิเคราะห์นโยบายและภารกิจของสถานศึกษา
ความสามารถในการเรี ยนรู้การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
ความสามารถในการเรี ยนรู ้การบริ หารจัดการภาคีเครื อข่ายการพัฒนาสถานศึกษา

การใช้หลักเกณฑ์ กฎหมายในการปฏิบตั ิหน้าที่รองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
รวมคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 100)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับผูฝ้ ึ กประสบการณ์เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเหมาะสม
..................................................................................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)..................................................ประธานกรรมการประเมิน
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน.............................................................
ประเมินเมื่อวันที่.....................................................

แบบ ปร 2.3
แบบประเมินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
รายการประเมิน รายงานการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้ นแบบและศึกษาค้นคว้ าเพิม่ เติม

ลําดับ

ชื่อ–ชื่อสกุล

รุ่ นที่...................ประเมินวันที่.......................................................
รายการประเมิน
ครอบคลุมใน
ความชัดเจน
รู ปแบบการสรุ ป ประยุกต์เนื้ อหาสู่
ปฏิบตั ิ
เนื้อหา
10
10
10
10

การส่ งทันเวลา

รวม

10

50

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 2.4
แบบสอบถามความคิดเห็นการดําเนินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ในกิจกรรม การฝึ กประสบการณ์ รองผู้อาํ นวยการ
โรงเรียนต้ นแบบแห่ งที.่ .....ชื่ อโรงเรียน...................................................................สพท..............................
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการฝึ กประสบการณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา ใน
สถานศึกษาต้นแบบแต่ละแห่ ง ของการพัฒนากิจกรรมที่ 2 โดยทําเครื่ องหมาย () ลงในช่อง รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาการดําเนินการในโอกาสต่อไป
ระดับความคิดเห็น/เหมาะสม
รายการประเมิน
ลําดับ
น้อย
ปาน
น้อย
ดีมาก ดี
ที่สุด
กลาง
1 ระยะเวลาฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษา
2 ความเหมาะสมของสถานศึกษาต้นแบบ
3 การเตรี ยมการของสถานศึกษาต้นแบบ
4 ความพึงพอใจต่อผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนต้นแบบ
5 ความเหมาะสมของงานที่ได้รับมอบหมายให้ฝึก
ประสบการณ์
6 การให้การสนับสนุนของบุคลากรของสถานศึกษา
ต้นแบบ
7 การกํากับติดตามสนับสนุ นและจัดประชุมของ
สพท.
8 ความรู ้ประสบการณ์สอดคล้องกับความคาดหวัง
ของตนเอง
9 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึ กประสบการณ์ครั้งนี้
10 ความเหมาะสมของหลักสู ตรฝึ กประสบการณ์ใน
สถานศึกษา
ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
นําส่ ง หน่วยพัฒนาพร้อมกับแบบรายงานการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

แบบ ปร 3.1
แบบประเมินการมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการสั มมนาการจัดทําและนําเสนอผลงาน

ลําดับ

การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
สั มมนา กลุ่มที่.........รุ่ นที่...................
รายการประเมิน
ความตั้งใจ
ตรงเวลา
การเสนอความ
การร่ วมมือ
ความสําเร็ จ
ชื่อ–ชื่อสกุล
ของงาน
คิดเห็น
กิจกรรม
10
10
10
10
10

รวม
50

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 3.2
แบบประเมินการจัดนิทรรศการ ในกิจกรรม การสั มมนาการจัดทําและนําเสนอผลงาน

ลําดับ

การพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
รุ่ นที่...................
รายการประเมิน
สรุ ปเอกสาร
การร่ วมมือ
ความน่าสนใจ
สร้าง
ครอบ
ชื่อ–ชื่อสกุล
สรรค์
คลุม
ประกอบ
กิจกรรม
10
10
10
10
10

รวม
50

หมายเหตุ ระดับคะแนน ดีมาก (9–10) ดี (7–8) พอใช้ (5–6) ปรับปรุ ง (ตํ่ากว่า 5)
(ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง (ลงชื่อ)..................................................วิทยากรพี่เลี้ ยง

แบบ ปร 3.3
แบบสอบถามความคิดเห็นการดําเนินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา (กิจกรรมที่ 3) รุ่นที่ 1-4

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการจัดการพัฒนา ในการพัฒนากิจกรรมการสัมมนา
โดยทําเครื่ องหมาย ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ งพัฒนาการ
ดําเนินการในโอกาสต่อไป
ระดับความคิดเห็น
ลํา
รายการประเมิน
น้อย
ปาน
ดับ
น้อย
ดีมาก
ดี
ที่สุด
กลาง
1 ความเหมาะสมของเอกสารประกอบการสัมมนา
2 ความเหมาะสมของสถานที่
3 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนา(3วัน)
4 การอํานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการสัมมนา
5 ความเหมาะสมของวิธีการสัมมนา 3 วัน
6 ความเหมาะสมของบทบาทวิทยากรพี้เลี้ยง
7 ความเหมาะสมของสื่ อประกอบการสัมมนา
8 การมีส่วนร่ วมของผูเ้ ข้ารับการสัมมนา
9 ความเหมาะสมของกิจกรรมการสัมมนา
10 ความเหมาะสมของบรรยากาศในการสัมมนา
11 การจัดการด้านอาหารเครื่ องดื่ม
12 ความรู ้ความเข้าใจในเนื้อหาจากกิจกรรมการสัมมนา
13 ประโยชน์ที่ได้ต่อการพัฒนาวิชาชีพ ที่ได้รับจากการ
สัมมนา
14 ความมัน่ ใจที่จะนําความรู ้ไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่

ข้อเสนอแนะ
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ขอขอบคุณในความร่ วมมือ

แบบ ปร 3.4
แบบสอบถามความคิดเห็นการดําเนินการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

คําชี้แจง แบบสอบถามนี้ใช้สาํ หรับคณะทํางาน ขอให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมการ
ดําเนินการจัดการพัฒนา โดยทําเครื่ องหมาย () และข้อเสนอแนะที่จะเป็ นประโยชน์ในการปรับปรุ ง
พัฒนาการดําเนินการ
ข้อมูลผูต้ อบแบบสอบถาม (ตอบได้มากกว่า1ข้อ)
 กรรมการดําเนิ นการพัฒนา
 ฝ่ ายอํานวยการ
 วิชาการ
 บริ หารโครงการ
 วิทยากรพี่เลี้ยง
 อื่น ฯ(ระบุ).................

ลํา
ดับ

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9

หลักสูตร (เนื้อหา ระยะเวลา กิจกรรม ฯลฯ)
สถานที่พฒั นากิจกรรมที่ 1
สถานศึกษาต้นแบบ
สถานที่พฒั นากิจกรรมที่ 3
วิทยากรบรรยายและวิทยากรพี่เลี้ยง
ความเหมาะสมของการประเมินผล
การประสานงาน
การบริ หารจัดการทัว่ ไป
อื่นๆ

ความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะในการ
ไม่
ปรับปรุ ง
เหมาะสม
เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
กรุ ณาส่ งภายในระยะเวลาของการพัฒนากิจกรรม

แบบ ปร 3.5
ใบงานการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากการจัดนิทรรศการ
การพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ชื่อ.................................................................................เลขที่ ......กลุ่มที่............รุ่ นที่................
สิ่ งทีไ่ ด้ รับจากการจัดนิทรรศการ
การนําไปประยุกต์ ใช้ ในการบริหารสถานศึกษา
(รู ปแบบการจัด,ความน่าสนใจ/ประทับใจ,องค์ความรู ้)

ข้อเสนอแนะเพิม่ เติม
......................................................................................................................................................................








โดยรวม ท่านประทับใจ / พึงพอใจ การจัดนิทรรศการของรุ่ นใดมากที่สุด
โปรดเรี ยงลําดับ 1 มากที่สุด 2 มาก 3 ค่อนข้างมาก 4 ปานกลาง
รุ่ นที่ 1 สิ่ งที่ท่านประทับใจ คือ………………………………………………
รุ่ นที่ 2 สิ่ งที่ท่านประทับใจ คือ………………………………………………
รุ่ นที่ 3 สิ่ งที่ท่านประทับใจ คือ……………………………………………….
รุ่ นที่ 4 สิ่ งที่ท่านประทับใจ คือ……………………………………………….
รุ่ นที่ 5 สิ่ งที่ท่านประทับใจ คือ………………………………………………
รุ่ นที่ 6 สิ่ งที่ท่านประทับใจ คือ………………………………………………

แบบ ปร 3.6
ผลการประเมินผู้เข้ ารับการพัฒนาหลักสู ตรข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
วันที่ .........................ถึง .......................... ณ ................................................... จังหวัด....................................
ส่วนที่ 1
เลข
ที่

ชื่อ-สกุล

สพท.
สอบคัดเลือก

รุ่นที่

กลุ่ม

คะแนน /ชัว่ โมง

กิจกรรม กิจกรรมฝึ ก
พัฒนา ประสบการณ์
55
35

รวม
90

คิดเป็ น กิจกรรม คิดเป็ น
ร้ อยละ นําเสนอ ร้ อยละ
100 %
10
100 %

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

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

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

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

เวลารับการพัฒนา

ส่วนที่2
ส่วน
ที่ 1
181

ส่วน
ที่ 2
20

รวม

คิดเป็ น ผลการ
ร้ อยละ ประเมิน

201

100 %

ภาคผนวก ข. คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการ

คณะกรรมการจัดทําหลักสู ตร
พัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งรองผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
1. นายเสน่ห์ ขาวโต
รองเลขาธิ การคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางวาทินี ธี ระตระกูล
ผูเ้ ชี่ยวชาญ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. นายปราณี ต ศรี ศกั ดา
ผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
4. นายประดิษฐ สนัน่ เอื้อ
รองผูอ้ าํ นวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
5. นายสมเกียรติ บุญรอด
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุ โลก เขต 1
6. นายสายัณห์ ผาน้อย
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
7. นายสุ ทธิศกั ดิ์ เฟื่ องเกษม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
8. นางสาวสุ ปราณี ไกรวัตนุ สสรณ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนพิบูลประชาสรรค์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุ งเทพมหานคร เขต 1
9. นายสงบ มณี พรหม
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนหาดใหญ่วทิ ยาลัย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
10. นายสุ รัตน์ เจียตระกูล
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 1
11. นายวีระเดช ซาตา
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนนํ้าพองศึกษา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

12. ว่าที่ ร.ต.ไพศาล ประทุมชาติ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนสิ งห์บุรี
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสิ งห์บุรี เขต 1
13. นายสําเริ ง กุจิรพันธ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุบาลนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1
14. นางนารี คูหาเรื องรอง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนประถมศึกษาธรรมศาสตร์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1
15. นายสมบูรณ์ แต่งเกลี้ยง
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุบาลกระบี่
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่
16. นายธํารง น่วมศิริ
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอนุบาลอุตรดิตถ์
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1
17. นายชัยรัตน์ หลายวัชระกุล
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนปทุมเทพวิทยาคาร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 1
18. นายพะโยม ชิ ณวงศ์
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐมเขต 2
19. นายพีระ รัตนวิจิตร
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนระยองวิทยาคมปากนํ้า
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1
20. นายปริ ญญา ธรเสนา
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1
21. นายวีระพงษ์ ไตรศิวะกุล
รองผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
22. นายสท้าน วารี
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนบ้านนาราชควาย
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครพนม เขต 1

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

23. นางกาญจนา วัฒายุ
กรรมการ
ครู เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
24. นางแก้วตา ไทรงาม
กรรมการ
ครู เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
25. นางระวีวรรณ โพธิ์ วงั
กรรมการ
ครู เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
26. นางสาวศกลวรรณ เปลี่ยนขํา
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
27. นางสาวสุ รัสวดี มุสิกบุตร
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
28. นางชัชฎา พารุ่ ง
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
29. นางจินตนา สิ นธุพนั ธ์ประทุม
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
30. นายณรงค์ศกั ดิ์ สุ มาลย์โรจน์
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
31. นางสุ พรรณี สมิท
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
32. นางสาวญาณี จันทร์ สมวงศ์
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
33. นายประสิ ทธิ์ เขียวศรี
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
34. นายวีระชัย จิวะชาติ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่ งเสริ มเครื อข่าย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
35. นางกรรณิ การ์ บุญฤทธิ์
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผูน้ าํ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
36. นายนิธิธชั กิตติวสิ าร
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มวิจยั และพัฒนา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

37. นายมานัส เกิดแย้ม
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
38. นางวิภา ปั ญญานุ วฒั น์
กรรมการ
ครู เชี่ยวชาญ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
39. นางสาวสุ นทรี ไกรกาบแก้ว
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
40. นางอรุ ณี รุ่ มนุ่ม
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
41. นางจิราภรณ์ สี ขาว
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
42. นายกิติเดช จันทรศรี วงศ์
กรรมการ
ครู ชาํ นาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
43. นายบูรชัย ศิริมหาสาคร
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
44. นายชัชริ นทร์ ชวนวัน
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
45. นางณัฐธพร เล็กเลิศศิริวงศ์
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
46. นางปรี ยานันทร์ เพ็งพุม่
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
47. นางสาววาสุ กาญจน์ บู่ทอง
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
48. นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง
กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

49. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
50. นายปั ญญา แก้วกียรู
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
51. นายกฤษฎี ศรี บรรพต
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
52. นางมาลัย จันทน์เทศ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
53. นางสุ กญั ญา สยามภูพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
สํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
54. นายเพ็ชรสมร อุทุมทอง
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
55. นางสาวเพ็ญนภา เส้งซ้าย
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบตั ิการ
สํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
56. นางสาวศิริธร มีนาค
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
สํานักพัฒนาครู และบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ

คํานํา
ตามที่ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พที่เหมาะสมในอันทีจ่ ะทําให้การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผล และความก้าวหน้าแก่ ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กําหนด
ก.ค.ศ.ได้กาํ หนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา และผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ตามหนังสื อ ที่ ศธ
0206.7/ว18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 เพื่อเป็ นการพัฒนาบุคลากรก่อนเข้าดํารงตําแหน่งได้รับการพัฒนา
สมรรถนะ ความรู ้ ความสามารถ ทัก ษะ เจตคติ ที่ดี คุ ณธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ ที ่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้ดาํ เนิ นการจัดทําคู่มือพัฒนาหลักสู ตรพัฒนารองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาตามที่ ก.ค.ศ.
กําหนด เพือ่ เป็ นแนวทางในการดําเนินการพัฒนาให้บรรลุเป้ าหมายตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ต่อไป

สารบัญ
คํานํา
หลักสู ตรพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
หลักการและเหตุผล
ผูร้ ับผิดชอบหลักสู ตร
วัตถุประสงค์
โครงสร้างหลักสู ตร
รายละเอียดหลักสู ตร
หมวดที่ 1 คุณลักษณะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
หมวดที่ 3 การบริ หารและจัดการในสถานศึกษา
รู ปแบบการพัฒนาและระยะเวลาการพัฒนา
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
กิกรรมพัฒนาสมรรถนะรองผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
กิจกรรมฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ
ส่ วนที่ 2 การจัดทํารายงานผลและนําเสนอผลงาน
การนําเสนอผลการเรี ยนรู ้และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
การวัดและประเมินผล
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก. แบบประเมิน
ภาคผนวก ข. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
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