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คู่มือการพัฒนาคร ู
ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเปน็วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 

(กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่) 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด)  

 
๑. ความเป็นมา  

 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีนโยบายท่ีจะพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีผู้ท่ีได้ยื่นค าขอให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ และผ่านการประเมินด้านท่ี ๑ (วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ) และด้านท่ี ๒ 
(คุณภาพการปฏิบัติงาน)แล้ว แต่มีผลการประเมินด้านท่ี ๓ (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่าน
เกณฑ์ประเมินท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ.ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๒๕  ลงวันท่ี ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๔๘ และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ จากการส ารวจของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า มีผู้ประสงค์ท่ีจะขอเข้ารับการพัฒนา จ านวน 
๑,๗๒๕ ราย (ข้อมูล ณ วันท่ี ๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๕) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงได้
มีการประชุมหารือเมื่อวันท่ี ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เพื่อเตรียมการและปรึกษาหารือในการด าเนินงาน
กับผู้ท่ีเกี่ยวข้อง โดยมี รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายอนันต์ ระงับทุกข์)      
เป็นประธานการประชุม สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ผู้แทน ก.ค.ศ. ผู้แทน
ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหาร งาน
บุคคลและนิติการ สพฐ. และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ผลการประชุมมีมติให้ใช้หลักสูตรการพัฒนาท่ีก าหนด
ในหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ ๐๒๐๖.๔/๐๑๖๙ ลงวันท่ี 
๒๓ มกราคม ๒๕๕๒ (Face to Face) โดยความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน และ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันด าเนินการพัฒนา     
โดยมีส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานได้ด าเนินการจัดท าคู่มือการพัฒนาครู ตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู     
เพื่อให้มแีละเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3  (ผลงานท่ีเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด) ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาครู  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด    
 

๒. วัตถุประสงค ์
 เพื่อให้หน่วยด าเนินการพัฒนาและผู้เข้ารับการพัฒนา มีแนวทางในการพัฒนาครูเพื่อให้มีและ
เล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด ให้เป็นไปตามหลักสูตรและได้มาตรฐานเดียวกัน 

 

๓. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ  
ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) 
 
 
 
 
 



 ๒ 

 3.๑ หลักการ 
  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
เป็นหลักสูตรกลางเสริมเพิ่มเติมท่ีมีความยืดหยุ่น ท้ังสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย เน้นการพัฒนาคุณภาพเชิงบูรณาการ ผู้ใช้หลักสูตรสามารถปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สมรรถนะของข้าราชการครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
  

 3.๒ วัตถุประสงค ์  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน         
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
  

 ๓.3 โครงสร้างหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3  (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 

  กลุ่มที่ ๑ ส าหรับข้าราชการครูที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ อยู่ในเกณฑ์ผ่านจาก
กรรมการ ๒ ใน ๓ คน โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ระยะเวลาการพัฒนา ๓ 
วัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง) 
 กลุ่มที่ ๒ ส าหรับข้าราชการครูที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ อยู่ในเกณฑ์ผ่านจาก
กรรมการ 1 ใน ๓ คน หรือไม่ผ่านเกณฑ์จากกรรมการทั้ง ๓ คน โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาแบ่ง
ออกเป็น ๓ ส่วน ระยะเวลาการพัฒนา ๕ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน (ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ไม่น้อยกว่า ๑๘ ช่ัวโมง) 
 

๔. รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ           
ท้ัง ๓ ส่วน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
        ๑. วัตถุประสงค ์
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
        ๒. สาระการเรียนรู้ 
   ๑) หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ๒) เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือวิชาท่ีรับผิดชอบ 
   ๓) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 



 ๓ 

  ส่วนที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั  
       ๑. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังการประเมินผลการเรียนรู้และการบริหารจัดการช้ันเรียน 
       ๒. สาระการเรียนรู้ 
   ๑) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๑) ความหมายการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๒) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
        (๓) การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 
   ๒) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๑) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตน 
(Constructivism) 
       (๒) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co - operative Learning) 
        (๓) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Technology – Related   
Instruction)  
       (๔) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experimental 
Instruction) 
       (๕) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
       (๖) การจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ 
   ๓) การประเมินผลการเรียนรู้ 
       (๑) หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ 
       (๒) รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 
        (๓) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
   ๔) การบริหารจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) 
  ส่วนที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
            ๑. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
        ๒. สาระการเรียนรู้ 
   ๑) หลักการ แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ   
                                    จัดการเรียนรู้  
   ๒) รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ๓) ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
       (๑) การวิเคราะห์ปัญหา 
       (๒) การพัฒนานวัตกรรม 
        (๓) การใช้นวัตกรรม 
       (๔) การประเมินและการสรุปผลการใช้นวัตกรรม 



 ๔ 

       (๕) การเขียนรายงานการพฒันานวัตกรรม 
   ๔) การน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ๕) การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ๖) ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

๕. วิธีการเรียนรู้ 
      การเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้   
การฝึกปฏิบัติ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การช้ีแนะ หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาจัดท าช้ินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของตนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ิน      
 

6. แนวทางการด าเนินการพัฒนา 
     การด าเนินการพัฒนาครูตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็น 
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3  (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี)    
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน  ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด) มีแนวทางการด าเนินการของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 
     6.1 ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
           6.1.1 ก าหนดองค์ประกอบและรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาให้ครบถ้วนชัดเจน 
ปฏิบัติได้ อาทิ หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ แนวทาง
ด าเนินการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา การประเมินผลการพัฒนา เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ (กรณีท่ีไม่ผ่าน
การประเมินด้านท่ี 3 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) 
      6.1.2 ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรับผิดชอบ
ด าเนินการพัฒนา โดยร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นเครือข่าย
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
   6.2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  6.2.๑ วางแผนการพัฒนา โดยศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
เพื่อให้มแีละเล่ือนเป็นวิทยฐานะท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา แล้วก าหนดแนวทางด าเนินการ 
  6.2.2 จัดท าคู่มือการพัฒนาครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะร่วมกับสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา แล้วเสนอให้ ก.ค.ศ. เห็นชอบก่อนด าเนินการพัฒนา จัดท า
เอกสาร และส่ือต่าง ๆ สนับสนุนการพัฒนา คัดเลือกหน่วยงานท่ีจัดการพัฒนาท่ีมีศักยภาพสูง และ
ประสานงานกับหน่วยงานท่ีจัดการพัฒนา แล้วจัดข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา 
  6.2.3 ตรวจสอบคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด 
ท่ีสมัครเข้ารับการพัฒนาในหลักสูตรนี้ 
     6.2.4 รวบรวมและจัดท าบัญชีรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา และท าหนังสือแจ้งไปยัง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
   6.2.๕ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้รับผิดชอบและสนับสนุน
ด้านงบประมาณในการด าเนินการพัฒนา 
  6.2.๖ นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผล การด าเนินการพัฒนาของหน่วยงาน           
ท่ีจัดการพัฒนาในภาพรวมแต่ละรุ่น แล้วรายงานผลการพัฒนาต่อ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 



 ๕ 

 6.3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครู เป็นหน่วยที่รับผิดชอบการพัฒนา             
โดยร่วมมือกับเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยมีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
  6.3.1 ก าหนดให้ส านักงานศึกษาธิการภาคเป็นเครือข่ายในการพัฒนาครูหลักสูตร   
การพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมิน
ด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด) 
  6.3.2 ประชุมปฏิบัติการจัดท ารายละเอียดหลักสูตร คู่มือการพัฒนา แผนการจัดการ
เรียนรู้ ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และส านักงานศึกษาธิการภาค  
  6.3.๓ เสนอคู่มือการพัฒนาครู ให้ ก.ค.ศ. พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการ
พัฒนา 

     6.3.๔ นิเทศ ติดตามผลการด าเนินการพัฒนาในภาพรวมแต่ละรุ่น แล้วรายงานผลการ
พัฒนาต่อส านักงาน ก.ค.ศ.  
  6.3.๕ รายงานผลผู้ผ่านการพัฒนาจากส านักงานศึกษาธิการภาค เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อทราบ 
  6.3.๖ จัดท าวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานลงนาม 
  6.3.๗ น าส่งวุฒิบัตรผู้ผ่านการพัฒนาไปยังส านักงานศึกษาธิการภาค 
  6.3.๘ สรุปรายงานผลการด าเนินการพัฒนา ในภาพรวม เสนอปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 6.4 ส านักงานศึกษาธิการภาค 
  6.4.1 การเตรียมการ 

        6.4.1.1 แจ้งรายช่ือและจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา พร้อมวัน เวลา สถานท่ี 
ตารางการพัฒนาให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ทราบก่อนด าเนินการ
พัฒนา 15 วัน 
                6.4.1.2 วางแผนด าเนินการพัฒนา ประสานส่วนราชการและบุคลากร         
ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการพัฒนา  
           6.4.1.3 แต่งต้ังคณะกรรมการ คณะท างานท าหน้าท่ี ผู้บริหารโครงการ 
วิทยากร วิทยากรพี่เล้ียง กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผล และคณะกรรมการอื่น ๆ ตามท่ี
เห็นสมควร   
           6.4.1.4 จัดประชุมคณะกรรมการ คณะท างานท่ีเกี่ยวข้อง ช้ีแจงท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการ    
ต่าง ๆ ก่อนด าเนินการพัฒนา 
           6.4 .1 .5 จัดส่ง คู่มือการพัฒนา และรายละเอียดในการพัฒนาให้แก่             
ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้าก่อนการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 วัน 
           6.4 .1 .6 คัดเ ลือกวิทยากร ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์             
มีศักยภาพสูง และเป็นท่ียอมรับเป็นวิทยากร 
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           6.4.1.7 คัดเลือกและประสานวิทยากรพี่เล้ียง 
  6.4.2 การด าเนินการ 

  6.4.2.1 ประสานงาน ท าความเข้าใจกับวิทยากร วิทยากรพี่เล้ียงและผู้เข้ารับการ
พัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตรและการด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือน
เป็นวิทยฐานะ ทดสอบก่อนการพัฒนา เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร จัดให้มีการพัฒนาในช่วงวันหยุด เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของ
ข้าราชการครู จัดให้มีวิทยากรพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาแนะน าตลอดช่วงระยะเวลาการพัฒนา ประเมินผล
ระหว่างการพัฒนา และทดสอบหลังการพัฒนา เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการพัฒนา
ตามหลักสูตร 

6.4.2.2 ด าเนินการพัฒนาครูก่อนแต่งต้ังให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะครูช านาญการ
พิเศษ ตามหลักสูตรและเป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาท่ีก าหนดโดยต้องด าเนินการพัฒนา  ในช่วง
วันหยุดเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557    

6.4.2.3 อนุมัติผลผู้ผ่านการพัฒนาตามแบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 (ครู ชพ.6) และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพัฒนา 

๖.๔.๒.๔ น าส่งผลการพัฒนาตามแบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านท่ี 1 
และด้านท่ี 2 (ครู ชพ.6) จ านวน 5 ชุด (ต้นฉบับ) ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา ในวันสุดท้ายของการพัฒนา เพื่อเสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธิการต่อไป 

6.4.2.5 มอบวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการพัฒนา และประกาศรายช่ือผู้ผ่านการพัฒนาไปยัง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาของผู้ผ่าน   
การพัฒนา 
  6.4.2.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินการพัฒนา (แบบรายงานผลการด าเนินการ
พัฒนา) ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบภายใน 7 วัน หลังส้ินสุดการ
พัฒนาแต่ละรุ่น 
 6.5 บทบาทผู้บริหารโครงการ 
  6.5.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร คู่มือ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ด าเนินการพัฒนา  
  6.5.๒ ประสานกับส่วนราชการและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเตรียมด าเนินการพัฒนา 
เช่น รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานท่ี ฯลฯ 
  6.5.๓ จัดเตรียมเอกสารความรู้  ใบงาน แบบประเมิน ต่าง ๆ ท่ีก าหนดในคู่มือ        
การพัฒนา  
  6.5.4 ด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอน อย่างเป็นระบบให้บรรลุ
จุดประสงค์ของหลักสูตรที่ก าหนด 
  6.5.5 อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร วิทยากรพี่เล้ียง ผู้เข้ารับการพัฒนาและ
ผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ 
  6.5.6 ให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในการด าเนินการพัฒนา 
  6.5.7 ก ากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  6.5.8 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินวิทยากรรายบุคคล  
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  6.5.9 วิเคราะห์และสรุปผลการประเมินโครงการ  
  6.5.10 รายงานผลการด าเนินการพัฒนา (แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา)   
ให้ผู้อ านวยการส านักงานศึกษาธิการภาค และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา    
เพื่อด าเนินการต่อไป 
 6.6 บทบาทคณะกรรมการวิชาการ 
  6.6.๑ ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ หลักสูตร คู่มือการพัฒนา
  6.6.๒ พิจารณาคัดเลือกวิทยากรตามคุณสมบัติท่ีก าหนดไว้ในคู่มือ 
  6.6.๓ ให้ค าปรึกษา แนะน าวิชาการ ให้แก่วิทยากร ผู้เข้ารับการพัฒนา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.7 บทบาทคณะกรรมการวัดและประเมินผล 
  6.7.๑ ศึกษารายละเอียดการวัดและประเมินผล แบบประเมินต่างๆ ของหลักสูตร    
ในคู่มือการพัฒนา  
  6.7.๒ ช้ีแจงและท าความเข้าใจรายละเอียดการวัดและประเมินผลตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรและแบบประเมินต่างๆ ท่ีก าหนดไว้ในคู่มือแก่วิทยากร หรือวิทยากรพี่เล้ียงและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
  6.7.3 จัดเตรียมข้อสอบและกระดาษค าตอบตามจ านวนผู้เข้ารับการพัฒนา 
  6.7.4 รวบรวมแบบประเมินต่าง ๆ จากผู้บริหารโครงการ วิทยากรหรือวิทยากร      
พี่เล้ียงและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประมวลผล 
  6.7.5 กรอกคะแนน (ตามแบบกรอกคะแนนผู้เข้ารับการพัฒนาด้านท่ี 2 ผลสัมฤทธิ์การ
พัฒนาส่วนท่ี 1-3 แบบครู ชพ.6) ผู้ลงช่ือผู้กรอกคะแนน คือ กรรมการวัดและประเมินผล   ผู้ตรวจทาน คือ 
ผู้บริหารโครงการ 
  6.7.6 สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (ตามแบบสรุปผลการประเมิน ผู้เข้ารับ
การพัฒนาด้านท่ี 1 และด้านท่ี 2 แบบ ครู ชพ.6) ผู้ลงช่ือในแบบประเมิน ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ  
วัดและประเมินผล เป็นประธานกรรมการ กรรมการวดัและประเมินผล 1 คน เป็นกรรมการ ผู้บริหารโครงการ 
1 คน เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการส านักงานศึกษาธิการภาค เป็นผู้อนุมัติผลการพัฒนา 
  6.8 บทบาทวิทยากร 
   6.8.๑ ศึกษาคู่มือการพัฒนา และแผนการจัดการเรียนรู้ในส่วนท่ีรับผิดชอบให้เข้าใจ
อย่างชัดเจน 
   6.8.๒ จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ตามขอบข่ายสาระ และแนวทาง  
การจัดกิจกรรมของหน่วยการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
   6.8.3 ให้ค าปรึกษา แนะน าเชิงวิชาการ แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาในสาระการเรียนรู้
ท่ีรับผิดชอบ  
   6.8.๕ เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมและแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมท้ัง
ให้ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้  
  6.9 บทบาทวิทยากรพี่เลี้ยง 
        6.9.1 ศึกษาคู่มือการพัฒนา และแผนการจัดการเรียนรู้ ให้เข้าใจ 
   6.9.๒ ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนาและอ านวยความสะดวกให้แก่
วิทยากร 
   6.9.๓ ให้ค าปรึกษาแนะน าผู้เข้ารับการพัฒนาตลอดช่วงระยะเวลาการพัฒนา 
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   6.9.๔ เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้
   6.9.5 ตรวจข้อสอบและประเมินช้ินงานตามโครงสร้างการประเมิน  
   6.9.6 ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินท่ีก าหนดไว้ในคู่มือการพัฒนา 
   

7. การประเมินผลการพัฒนา 
     การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูมีหลักการ วิธีการ เครื่องมือประเมิน และเกณฑ์
การประเมนิ ดังนี้  
        7.1 หลักการ 
  เป็นการประเมินผลเพื่อการพัฒนาโดยยึดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามหลักสูตร 
เป็นส าคัญ 
        7.2 วิธีการและเคร่ืองมือประเมิน 
  ให้มีการประเมินผลท้ังด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยใช้วิธีการและเครื่องมืออย่าง
หลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม การตรวจช้ินงาน เป็นต้น 
       7.3 เกณฑ์การประเมิน 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีผลการประเมิน ดังนี้ 
  7.3.1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลา
การพัฒนาท้ังหมด 
  7.3.2 คะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแต่ละส่วนตามโครงสร้างหลักสูตร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
     ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครูเป็นหน่วยท่ีรับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  
 

9. กลไกและเง่ือนไขความส าเร็จ 
 การด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูจะประสบผลส าเร็จได้  ขึ้นอยู่กับกลไกและเงื่อนไข
ความส าเร็จ ดังต่อไปนี้ 
 9.1 หน่วยงานก าหนดหลักสูตรการพัฒนา 
 ส านักงาน ก.ค.ศ.ต้องก าหนดองค์ประกอบและรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาให้ครบถ้วน
ชัดเจน ปฏิบัติได้ อาทิ หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ 
แนวทางด าเนินการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา การประเมินผลการพัฒนา เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ  
 9.2 ส่วนราชการต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา 
 ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครู ต้องวางแผนการพัฒนา แปลงหลักสูตรการพัฒนา  
สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของข้าราชการครู จัดท าคู่มือการพัฒนา  
คัดเลือกหน่วยงาน ซึ่ งเป็นเครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพสูงเป็นหน่วยงานท่ีจัดการพัฒนาข้าราชการครู 
จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ จัดหาข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ จัดส่ิงอ านวยความสะดวกให้
ความช่วยเหลือการพัฒนาข้าราชการครู รวมท้ังนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการพัฒนา
ต่อส านักงาน ก.ค.ศ. 



 ๙ 

 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผลการพัฒนาข้าราชการครู และน าผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
แล้วรายงานส่วนราชการต้นสังกัด 
 9.3 หน่วยงานที่จัดการพัฒนา 
 หน่วยงานท่ีจัดการพัฒนาต้องด าเนินการ ดังนี้ 
  9.3.1 จัดท าก าหนดการพัฒนา  
        9.3.2 เอกสารประกอบการพัฒนาส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้า  
  9.3.3 คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพี่เล้ียงท่ีมีวิสัยทัศน์ มีความรอบรู้ มีความสามารถ 
รวมท้ังมีความพร้อม มีประสบการณ์ และประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับในวงวิชาการเกี่ยวกับเรื่อง    
ท่ีจัดการเรียนรู้ และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม 
มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมให้ ผู้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาท่ียึดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นส าคัญ พร้อมจัดท าหรือจัดหาส่ือและนวัตกรรมการพัฒนาให้มีคุณภาพ       
มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา และเพียงพอ
ส าหรับการศึกษาค้นคว้า 
  9.3.4 จัดเตรียมสถานท่ี ห้องประชุมท่ีเหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดี มีแหล่งศึกษาค้นคว้า 
อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
 9.4 ครูผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ครูผู้เข้ารับการพัฒนาต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  เข้ารับการพัฒนา บันทึกการพัฒนา
ตนเอง รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน และน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 9.5 การประเมินผล 
 การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบเพื่อปรับปรุง
พัฒนา ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินหลากหลายและได้มาตรฐาน โดยยึดวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เป็นส าคัญ 
 

10. ตารางการพัฒนาตามหลักสูตร 
   กลุ่มที่ ๑ ระยะเวลาการพัฒนา 3 วัน มีก าหนดการดังนี ้
 วันที่หนึ่ง ของการพัฒนา 

เวลา  ๐7.0๐ - ๐8.๐๐ น. ลงทะเบียน ส่งรายงานการศึกษาด้วยตนเอง  ปฐมนิเทศ และพิธีเปิด 
เวลา  ๐8.๐๐ - 08.4๐ น. ทดสอบก่อนการพัฒนา 40 นาที 
เวลา  09.00 - 12.00 น. ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 วันที่สอง ของการพัฒนา 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เวลา  ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา  ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 



 ๑๐ 

 วันที่สาม ของการพัฒนา 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑6.4๐ น. ทดสอบหลังการพัฒนา 
เวลา 16.4๐ – 17.00 น. ประเมินโครงการ พิธีปิด  

      

หมายเหตุ ตารางนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม    
 
 กลุ่มที่ 2 ระยะเวลาการพัฒนา ๕ วัน มีก าหนดการดังนี ้
 วันที่หนึ่ง ของการพัฒนา 

เวลา ๐7.3๐ - ๐8.๐๐ น. ลงทะเบียน ส่งรายงานการศึกษาตนเอง  ปฐมนิเทศ และพิธีเปิด 
เวลา ๐8.๐๐ - 09.๐๐ น. ทดสอบก่อนการพัฒนา 40 นาที 
เวลา 09.00 - 12.00 น. ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ (ต่อ) 

  

 วันที่สอง ของการพัฒนา 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ต่อ) 

 

 วันที่สาม ของการพัฒนา 
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 วันที่สี่ ของการพัฒนา 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 

 

 วันที่ห้า ของการพัฒนา 

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
เวลา ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ต่อ) 
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑6.4๐ น. ทดสอบหลังการพัฒนา 
เวลา ๑6.4๐ – 17.00 น. ประเมินโครงการ  พิธีปิด  

 
 หมายเหตุ ตารางนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม    
 



 ๑๑ 

11. กระบวนการบริหารโครงการ 
 แบ่งเป็น ๓ ระยะ ดังนี ้
 ระยะที่ ๑ กิจกรรมก่อนการพัฒนา 
  1. ขออนุมัติโครงการและกิจกรรมโครงการ 
   ๒. แต่งต้ังคณะกรรมการท าหน้าท่ีผู้บริหารโครงการ วิทยากร วิทยากรพี่ เ ล้ียง 
กรรมการวิชาการ กรรมการวัดและประเมินผล และกรรมการอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
  3. จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อช้ีแจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร 
กระบวนการพัฒนา การวัดและประเมินผล และบทบาทของคณะกรรมการต่างๆ ก่อนด าเนินการพัฒนา 
  4. เชิญประธานพิธีเปิด-ปิด เตรียมค ากล่าวรายงาน และ ค ากล่าวเปิด-ปิด 

 5. ประสาน เชิญวิทยากร ขอประวัติ ส่ือ เอกสารประกอบการพัฒนา   
  6. จัดเตรียมเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ เช่น ตารางการพัฒนา รายช่ือ ป้ายช่ือของ      
ผู้เข้ารับการพัฒนาและวิทยากร บัญชีรับลงทะเบียน บัญชีลงเวลา ทะเบียนประวัติ แฟ้มเอกสารส าหรับ  
ผู้เข้ารับการพัฒนา และวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการด าเนินการพัฒนา เป็นต้น 
  7. ประสานท่ีพัก ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ อาหาร อาหารว่างและเครื่องด่ืม      
ป้ายเวท ีโต๊ะหมู่บูชา และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
  8. เตรียมแบบประเมินโครงการและแบบประเมินต่าง  ๆ 
 

 ระยะที่ ๒ กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
  1. รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา 
  2. ด าเนินการปฐมนิเทศและพิธีเปิด 
  3. ด าเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา 
  4. อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร และผู้เกี่ยวข้อง 
  5. วัดและประเมินผลการพัฒนา 
  6. จัดเตรียมวฒุิบัตรผู้ผ่านการพัฒนา 
  7. ประเมินผลโครงการ 

  8. พิธีปิด  
 

 ระยะที่ ๓ กิจกรรมหลังการพัฒนา 
  สรุปและรายงานผลการด าเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการและสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ทราบ (แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา) 
 

12. แนวปฏิบัติส าหรับผูเ้ข้ารับการพัฒนา  
 ครูผู้เข้ารับการพัฒนาต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง เข้ารับการพัฒนาบันทึกการพัฒนา
ตนเอง รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน และน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 ๑. ศึกษา ค้นคว้าสาระการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ และจัดท ารายงาน  
ตามท่ีหลักสูตรก าหนดก่อนเข้ารับการพัฒนา  
 ๒. เข้ารับการพัฒนาตามเวลาท่ีหลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๓. ในกรณีจ าเป็นท่ีต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้อ านวยการหน่วยด าเนินการพัฒนา 
โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรพี่เล้ียง 



 ๑๒ 

 ๔. ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและต้ังใจเข้าร่วมทุกกิจกรรมท่ีวิทยากรมอบหมาย 
 ๕. ให้เกียรติวิทยากร และซักถามในประเด็นท่ีเป็นประโยชน์ด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ 
 ๖. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย  ปฏิบัติตนเหมาะสม  ให้เกียรติซึ่งกันและกัน   
 ๗. ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ระหว่างเข้ารับการพัฒนา 
 ๘. ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยด าเนินการพฒันา 
 ๙. ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
 

…………………………............... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๑๓ 

 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๔ 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบคุลากรทางการศกึษามีและเลื่อน            
 เปน็วิทยฐานะช านาญการพเิศษ (กรณผีู้ขอฯ ที่มีผลการประเมนิด้านที่ 3   
 (ผลงานทีเ่กดิจากการปฏบิตัิหน้าที่) ไมผ่่านเกณฑ์การประเมนิที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) 

 
     2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเปน็วิทยฐานะช านาญการพเิศษ 

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๕ 

 
 
 

ท่ี ศธ 0206.4/0169                                             ส านักงาน ก.ค.ศ. 
                                                                         กระทรวงศึกษาธิการ กทม. 10300 
 

                  23  มกราคม  2552 
 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ 
        ช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) 
        ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด) 
 

เรียน  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ทุกเขต 
 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วย  (1) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนเป็น 
                       วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ี  
                       เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด)จ านวน 1 ชุด 

(2) หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ  จ านวน 1 ชุด 
(3) หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ  จ านวน 1 ชุด 
(4) หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาเพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ  จ านวน 1 ชุด 
(5) หลักสูตรการพัฒนาศึกษานิเทศก์เพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ  จ านวน 1 ชุด 
(6) แบบค าขอเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาเพื่อให้ข้าราชการครู 
    และบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ    จ านวน 1 ชุด 
 

ด้วย ก.ค.ศ. มีนโยบายท่ีจะพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีผู้ท่ีได้
ยื่นค าขอให้มีหรือเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ และผ่านการประเมินด้านท่ี 1 (วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ) และด้านท่ี 2 (คุณภาพการปฏิบัติงาน) แล้วแต่มีผลการประเมิน
ด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และ อ.ก.ค.ศ.  
เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาแล้วมีมติไม่อนุมัติ ท้ังนี้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน   
ตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ รวมท้ังการให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะเพื่อความก้าวหน้าในวิชาชีพต่อไป     
จึงมีมติดังนี้ 

1. อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีและเล่ือน
เป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด) ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย (1) 

2. อนุมัติหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเล่ือน
วิทยฐานะ ตามส่ิงท่ีมาด้วย (2) - (5) 

3. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด าเนินการและหรือประสาน       
การจัดการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีและเล่ือน     
วิทยฐานะ โดยด าเนินการดังนี้ 

    3.1 ก าหนดจุดท่ีจะเป็นหน่วยพัฒนา/หน่วยประเมิน 

(ส าเนา) 



 ๑๖ 

    3.2 ประสานการสรรหาวิทยากร โดยอาจขอความร่วมมือคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ของสถาบันอุดมศึกษาท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวง    
ศึกษาธิการ และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

    3.3 ควรจัดให้มีการวัดและเมินผล ดังนี้ 
          (1) ก่อนการพัฒนา ควรมีการประเมินในแต่ละกลุ่มสาระโดยใช้แบบทดสอบ

มาตรฐาน เพื่อวิเคราะห์หาจุดเด่น – จุดด้อยส าหรับการปรับปรุงและพัฒนา 
          (2) หลังการพัฒนา ควรมีการประเมินประมวลความรอบรู้ในแต่ละกลุ่มสาระ 

โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน เพื่อวัดมาตรฐานประกอบการพิจารณาการผ่านเกณฑ์การพัฒนา 
     3.4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจปรับรายละเอียดเกี่ยวกับ
สาระและวิธีการเรียนรู้ตามหลักสูตรฯ ดังกล่าว โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น  การฝึกอบรมผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (e-Training) เป็นต้น 

 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ท้ังนี้ขอให้ประสานการด าเนินการเรื่องนี้กับส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต่อไป 

 
                                    ขอแสดงความนับถือ 
 

                                     ประเสริฐ  งามพันธุ์ 
 

                                  (นายประเสริฐ  งามพันธุ์) 
                                      เลขาธิการ ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจระบบต าแหน่งและวิทยฐานะท่ี 2 
โทร. 0 2280 2828 
โทรสาร 0 2280 1029 

 
 



 ๑๗ 

 
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนเปน็ 

วิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3  
(ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินที่ ก.ค.ศ. ก าหนด) 

............................................. 
หลักเกณฑ์ 
 1. ผู้ท่ีจะยื่นค าขอให้มีและเล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้     
ต้องด ารงต าแหน่งครู วิทยฐานะครูช านาญการ หรือรองผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรอง
ผู้อ านวยการช านาญการ หรือผู้อ านวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อ านวยการช า นาญการ หรือ
ศึกษานิเทศก์  วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการ หรือรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ซึ่ง
ได้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งนั้นอยู่ในปัจจุบัน และเป็นผู้ท่ีได้ยื่น ค าขอให้มีหรือ
เล่ือนวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ผ่านการประเมินด้านท่ี 1 (วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ) และด้านท่ี 2 (คุณภาพการปฏิบัติงาน) แล้ว แต่มีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด และอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาแล้วมีมติ
ไม่อนุมัติ โดยจ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี 1 ผู้ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) อยู่ในเกณฑ์
ผ่านจากกรรมการ 2 ใน 3 คน 
  กลุ่มท่ี 2 ผู้ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) อยู่ในเกณฑ์
ผ่านจากกรรมการ 1 ใน 3 คน หรือไม่ผ่านเกณฑ์จากกรรมการท้ัง 3 คน 
 2. การยื่นค าขอตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ ให้ยื่นได้ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาท่ี ก.ค.ศ.ก าหนด 
 3. ให้น าผลการประเมินด้านท่ี 1 (วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ) และ      
ด้านท่ี 2 (คุณภาพการปฏิบัติงาน) ในครั้งสุดท้ายท่ีประเมิน มาใช้ในการขอให้มีและเล่ื อนวิทยฐานะ
ช านาญการพิเศษครั้งนี้ได้ โดยไม่ต้องประเมินอีก 
 4. ผู้ขอฯ ท้ังกลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 2 ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 
  ส่วนท่ี 1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในการปฏิบัติงาน 
  ส่วนท่ี 2 เทคนิคการปฏิบัติงาน 

ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อพัฒนางาน 
 5. เมื่อผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดแล้ว ให้ ผู้นั้นปฏิบัติงานตามหน้าท่ี        
ความรับผิดชอบและด าเนินการปรับปรุงหรือจัดท าเอกสารผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบั ติหน้าท่ี            
ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ เพื่อเสนอขอให้มีหรือเล่ือนวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษ ต่อไป 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้พิจารณาจากเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานท่ีผู้ขอรับ
การประเมินเสนอ หรืออาจพิจารณาจากการปฏิบัติงานจริงด้วยก็ได้ 
 7. การประเมินผลงานทางวิชาการ ให้ประเมินจากเอกสารผลงานทางวิชาการ และ อาจให้       
ผู้ขอน าเสนอและตอบข้อซักถามด้วยก็ได้ 
 8. เกณฑ์การตัดสินผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ให้ใช้เกณฑ์  
การตัดสิน ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.3/ว 25 ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 



 ๑๘ 

 9. การพิจารณาอนุมัติผลการประเมินให้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผู้อนุมัติมีผลไม่ก่อน
วันท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาได้รับเอกสารรายงานผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ
ครบถ้วนบริบูรณ์ 
 10. เมื่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณาผลการประเมินและมีมติเป็นประการใดแล้ว    
ให้ถือเป็นอันส้ินสุด 
 11. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้หมายถึงส่วนราชการด้วย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
ให้หมายถึง อ.ก.ค.ศ. ส่วนราชการด้วย 
 

วิธีการ 
 1. ให้ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ฯ ข้อ 1 และประสงค์จะขอมีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษตามหลักเกณฑ์ฯ นี้ ยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น แล้วส่งถึงส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์ฯ 
 อนึ่ง ส าหรับผู้ขอฯ ท่ียังไม่ทราบผลการประเมินในขณะท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. แจ้งหลักเกณฑ์ฯ 
หากต่อมาได้รับทราบผลการพิจารณาไม่อนุมัติ และผู้นั้นประสงค์จะขอมีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญ
การพิเศษตามหลักเกณฑ์และวิธีการนี้ ให้ยื่นค าขอต่อผู้บังคับบัญชาขั้นต้น แล้วส่งถึงส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทราบผลการพิจารณาไม่อนุมัติ 
 2. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาจ าแนกผู้ขอฯ เพื่อเข้ารับ
การพัฒนาเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
  กลุ่มท่ี 1  ผู้ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) 
    อยู่ในเกณฑ์ผ่านจากรรมการ 2 ใน 3 
  กลุ่มท่ี 2  ผู้ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) 
    อยู่ในเกณฑ์ผ่านจากรรมการ 1 ใน 3 คน หรือไม่ผ่านเกณฑ์จาก 

 กรรมการท้ัง 3 คน 
  3. ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
  4. เมื่อผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรที่ ก.ค.ศ. ก าหนดแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้  
   4.1 กลุ่มท่ี 1 ให้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและด าเนินการ
ปรับปรุงหรือจัดท าผลงานท่ีเกิดจาการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติงานและผลงาน      
ทางวิชาการส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อย่างละ 4 ชุด ภายใน 6 เดือน นับแต่วันส้ินสุด การพัฒนา 
หากเกินเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
    4.2 กลุ่มท่ี 2 ให้ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีความรับผิดชอบและด าเนินการ
ปรับปรุงหรือจัดท าผลงานท่ีเกิดจาการปฏิบัติหน้าท่ี ซึ่งประกอบด้วยผลการปฏิบัติงาน และผลงาน      
ทางวิชาการส่งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา อย่างละ 4 ชุด ภายใน 1 ปี นับแต่วันส้ินสุดการพัฒนา   
หากเกินเวลาท่ีก าหนดถือว่าสละสิทธิ์ 
  5. ให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ส่งผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี  ซึ่งประกอบด้วย
ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ ให้คณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ 

5.1 กลุ่มท่ี 1  เสนอคณะกรรมการประเมินท่ีได้พิจารณาผลงานท่ีเกิดจาก 
การปฏิบัติหน้าท่ีของผู้ขอฯ ชุดเดิม เป็นผู้พิจารณา 

5.2 กลุ่มท่ี 2 เสนอคณะกรรมการประเมินท่ีแต่งต้ังใหม่ตามบัญชีรายช่ือ        



 ๑๙ 

ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด เป็นผู้พิจารณา 
  6. เมื่อคณะกรรมการประเมินเสร็จแล้ว ให้น าผลการประเมินเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษาพิจารณา 
  7. กรณี อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติอนุมัติ ให้ผู้มีอ านาจตามมาตรา 53 
พิจารณาแต่งต้ัง หากไม่อนุมัติ ผู้ขออาจส่งค าขอรับการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 
ก าหนด ในปีต่อไป 
  8. เมื่อด าเนินการแต่งต้ังแล้ว ให้ส่งส าเนาค าส่ังแต่งต้ัง จ านวน 1 ชุด ให้ส านักงาน  
ก.ค.ศ. ภายใน 7 วัน นับแต่วันออกค าส่ัง 

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

 
 
 



 ๒๐ 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
(กรณีผู้ขอฯ ที่มีผลการประเมินด้านที่ 3 (ผลงานทีเ่กิดจากการปฏิบัติหน้าที่)  

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ ก.ค.ศ.ก าหนด) 
 

 ๑. หลักการ 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ          
เป็นหลักสูตรกลางเสริมเพิ่มเติมท่ีมีความยืดหยุ่น ท้ังสาระการเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการเรียนรู้
ท่ีหลากหลาย เน้นการพัฒนาคุณภาพเชิงบูรณาการ ผู้ใช้หลักสูตรสามารถปรับให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
สมรรถนะของข้าราชการครูวิทยฐานะช านาญการพิเศษ เช่ียวชาญ หรือเช่ียวชาญพิเศษ แล้วแต่กรณี 
 ๒. วัตถุประสงค ์  
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน         
การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
 ๓. โครงสร้างหลักสูตร  
  โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการ
พิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3  (ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์               
การประเมิน  ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด) แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม ดังนี้ 
 

  กลุ่มที่ ๑ ส าหรับข้าราชการครูที่มีผลการประเมินด้านที่  ๓ อยู่ในเกณฑ์ผ่านจาก
กรรมการ ๒ ใน ๓ คน โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ระยะเวลาการพัฒนา       
๓ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๑๘ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ไม่น้อยกว่า ๓ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ไม่น้อยกว่า ๑๒ ช่ัวโมง) 
 กลุ่มที่ ๒ ส าหรับข้าราชการครูที่มีผลการประเมินด้านที่ ๓ อยู่ในเกณฑ์ผ่านจาก
กรรมการ 1 ใน ๓ คน หรือไม่ผ่านเกณฑ์จากกรรมการทั้ง ๓ คน โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา    
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ระยะเวลาการพัฒนา ๕ วัน หรือไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง ดังนี้ 
  ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการสอน (ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (ไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมง) 
  ส่วนท่ี ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ (ไม่น้อยกว่า ๑๘ ช่ัวโมง) 
 
๔. รายละเอียดหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ          
ท้ัง ๓  ส่วน  มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
        ๑. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
 
 



 ๒๑ 

        ๒. สาระการเรียนรู้ 
   ๑) หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ๒) เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือวิชาท่ีรับผิดชอบ 
   ๓) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
  ส่วนที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั  
       ๑. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด รูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ รวมท้ังการประเมินผลการเรียนรู้และการบริหารจัดการช้ันเรียน 
        ๒. สาระการเรียนรู้ 
   ๑) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๑) ความหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๒) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
        (๓) การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 
   ๒) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๑) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตน 
(Constructivism) 
       (๒) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co - operative Learning) 
        (๓) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Technology – Related   
Instruction)  
       (๔) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experimental 
Instruction) 
       (๕) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
       (๖) การจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ 
   ๓) การประเมินผลการเรียนรู้ 
       (๑) หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ 
       (๒) รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 
        (๓) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
   ๔) การบริหารจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) 
  ส่วนที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
            ๑. วัตถุประสงค์ 
   เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้ และน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
        ๒. สาระการเรียนรู้ 
   ๑) หลักการ แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ   
                                    จัดการเรียนรู้  
   ๒) รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ๓) ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 



 ๒๒ 

       (๑) การวิเคราะห์ปัญหา 
       (๒) การพัฒนานวัตกรรม 
        (๓) การใช้นวัตกรรม 
       (๔) การประเมินและการสรุปผลการใช้นวัตกรรม 
       (๕) การเขียนรายงานการพฒันานวัตกรรม 
   ๔) การน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ๕) การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ๖) ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
 

๕. วิธีการเรียนรู้ 
 เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแลกเปล่ียนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ 
การสัมมนา หรือวิ ธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยให้ ผู้ เข้ารับการพัฒนาจัดท า ช้ินงาน                 
ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนางานของตนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ิน 
 

๖. แนวทางด าเนินการพัฒนา 
 การด าเนินการพัฒนาข้าราชครู ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครูและหน่วยงาน    
ท่ีจัดการพัฒนา ด าเนินการตามแนวทาง ดังนี้ 
 ๖.๑ ส่วนราชการต้นสังกัด 
       6.1.1 การเตรียมการ 
   วางแผนการพัฒนา โดยศึกษา วิเคราะห์หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู    
เพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา แล้วก าหนดแนวทางด าเนินการ 
  6.1.2 การด าเนินการ 
   จัดท าคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ แล้วเสนอให้ 
ก.ค.ศ. เห็นชอบก่อนด าเนินการพัฒนา จัดท าเอกสาร และส่ือต่าง ๆ สนับสนุนการพัฒนา คัดเลือก
หน่วยงานท่ีจัดการพัฒนาท่ีมีศักยภาพสูง และประสานงานกับหน่วยงานท่ีจัดการพัฒนา แล้วจัด
ข้าราชการครูเข้ารับการพัฒนา 
  6.1.3 การนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล 
   นิเทศ ก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินการพัฒนาของหน่วยงานท่ีจัดการ
พัฒนาในภาพรวมแต่ละรุ่น แล้วรายงานผลการพัฒนาต่อ ก.ค.ศ. 
 ๖.๒ หน่วยงานที่จัดการพัฒนา 
  6.2.1 การเตรียมการ 
    วางแผนการพัฒนา โดยศึกษา วิเคราะห์จุดพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละ
ร ุ ่น ส าหรับเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนา แปลงคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนวิทยฐานะ 
ส าหรับน าไปสู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละรุ่น จัดท าเอกสารการพัฒนาส่งให้
ข้าราชการครูผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้าก่อนการพัฒนาไม่น้อยกว่า 15 วัน จัดท าเครื่องมือ
ประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน รวมท้ังคัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้
ความสามารถ มีประสบการณ์ มีศักยภาพสูง และเป็นท่ียอมรับเป็นวิทยากร จัดผู้เข้ารับการพัฒนา    
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แยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือสาขาวิชาและตามวิทยฐานะท่ีขอรับการประเมิน โดยให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการพัฒนา 
  6.2.2 การด าเนินการ 
   ประสานงาน ท าความเข้าใจกับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาเกี่ยวกับหลักสูตร
และการด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ ทดสอบ
ก่อนการพัฒนา เพื่อตรวจสอบความรู้ความเข้าใจพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร จัดให้มี
การพัฒนาในช่วงวันหยุดหรือในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี     
ของข้าราชการครู จัดให้มีพี่เล้ียงหรือท่ีปรึกษาแนะน าตลอดช่วงระยะเวลาการพัฒนา ประเมินผลระหว่าง
การพัฒนา และทดสอบหลังการพัฒนา เพื่อเปรียบเทียบความก้าวหน้าของผู้เข้ารับการพัฒนา         
ตามหลักสูตร 
  6.2.3 สรุปและรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้นและส่วนราชการ
ต้นสังกัดของข้าราชการครู  
  สรุปผลการพัฒนาข้าราชการครูเป็นรายบุคคลและในภาพรวมแต่ละรุ่น แจ้งผล      
การพัฒนาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทราบ แล้วรายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น และ         
ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครู 
 

7. การประเมินผลการพัฒนา 
  การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูมีหลักการ วิธี การ เครื่องมือประเมิน และ
เกณฑ์การประเมิน ดังนี้  
 7.1 หลักการ 
  เป็นการประเมินผลเพื่อการพัฒนาโดยยึดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาตามหลักสูตรเป็นส าคัญ 
 7.2 วิธีการและเคร่ืองมือประเมิน 
  ให้มีการประเมินผลท้ังด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือ    
อย่างหลากหลาย เช่น การทดสอบ การสังเกต การสอบถาม การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน เป็นต้น 
 7.3 เกณฑ์การประเมิน 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของระยะเวลาการพัฒนาท้ังหมดและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนาแต่ละส่วน      
ตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครูเป็นหน่วยท่ีรับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับ
เครือข่ายการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 

9. กลไกและเง่ือนไขความส าเร็จ 
 การด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูจะประสบผลส าเร็จได้  ขึ้นอยู่กับกลไกและเงื่อนไข
ความส าเร็จ ดังต่อไปนี้ 
 9.1 หน่วยงานก าหนดหลักสูตรการพัฒนา 
 ก.ค.ศ. ต้องก าหนดองค์ประกอบและรายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาให้ครบถ้วนชัดเจน 
ปฏิบัติได้ อาทิ หลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้างหลักสูตร รายละเอียดหลักสูตร วิธีการเรียนรู้ แนวทาง
ด าเนินการพัฒนา ระยะเวลาการพัฒนา การประเมินผลการพัฒนา เป็นต้น โดยให้สอดคล้องกับ
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หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเล่ือนวิทยฐานะ (กรณีท่ีไม่ผ่าน
การประเมินด้านท่ี 3 ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) 
 9.2 ส่วนราชการต้นสังกัดและผู้บังคับบัญชา 
 ส่วนราชการต้นสังกัดของข้าราชการครู ต้องวางแผนการพัฒนา แปลงหลักสูตรการพัฒนา   
สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของข้าราชการครู จัดท าคู่มือการพัฒนา 
คัดเ ลือกหน่วยงาน ซึ่ ง เป็น เครือข่ายการพั ฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                 
ของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีมีความพร้อมและมีศักยภาพสูงเป็นหน่วยงานท่ีจัดการพัฒนาข้าราชการครู 
จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนท่ีเพียงพอ จัดหาข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ จัดส่ิงอ านวยความสะดวก      
ให้ความช่วยเหลือการพัฒนาข้าราชการครู รวมท้ังนิเทศ ก ากับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการ
พัฒนาต่อ ก.ค.ศ. 
 ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษา แนะน า นิเทศ ก ากับ ติดตาม
ผลการพัฒนาข้าราชการครู และน าผลการพัฒนาไปใช้เป็นส่วนส าคัญในการบริหารทรัพยากรบุคคล   
แล้วรายงานส่วนราชการต้นสังกัด 
 9.3 หน่วยงานที่จัดการพัฒนา 
 หน่วยงานท่ีจัดการพัฒนาต้องด าเนินการจัดท าก าหนดการพัฒนา เอกสารประกอบการ
พัฒนาส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้า โดยคัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพี่เล้ียงท่ีมีวิสัยทัศน์       
มีความรอบรู้ มีความสามารถ รวมท้ังมีความพร้อม มีประสบการณ์ และประสบความส าเร็จเป็นท่ียอมรับ
ในวงวิชาการเกี่ยวกับเรื่องท่ีจัดการเรียนรู้ และสามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมให้เข้ารับการพัฒนามีส่วนร่วมในการด าเนินการ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาท่ียึดผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นส าคัญ พร้อมท้ังจัดท าหรือจัดหาส่ือและ
นวัตกรรมการพัฒนาให้มีคุณภาพ มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมการพัฒนา       
ตามหลักสูตรการพัฒนา และเพียงพอส าหรับการศึกษาค้นคว้าและจัดสถานท่ี ห้องประชุมท่ีเหมาะสม         
มีบรรยากาศท่ีดี มีแหล่งศึกษาค้นคว้า อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเอื้อต่อการพัฒนา 
 9.4 ข้าราชการครู 
 ข้าราชการครูผู้เข้ารับการพัฒนาต้องจัดท าแผนพัฒนาตนเอง  เข้ารับการพัฒนา บันทึกการ
พัฒนาตนเอง รายงานผลการพัฒนาต่อผู้บังคับบัญชา แลกเปล่ียนเรียนรู้กับเพื่อนร่วมงาน และน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับการปฏิบัติงาน 
 9.5 การประเมินผล 
 การประเมินผลการพัฒนาต้องมุ่ งเน้นการประเมินตามสภาพจริงอย่างเป็นระบบ            
เพื่อปรับปรุงพัฒนา ใช้เครื่องมือและวิธีการประเมินหลากหลายและได้มาตรฐาน โดยยึดวัตถุประสงค์   
ของการพัฒนาเป็นส าคัญ 
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ภาคผนวก ข 
 

1. โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมนิตามหลักสูตรการพฒันาฯ 
         2.  แนวทางการประเมนิการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มแีละเลื่อนเปน็ 
              วิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
         ๓.   แบบประเมนิด้านที่ 1 เวลาเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารบัการพัฒนา  
               (ครู ชพ.๑) 
         ๔.  แบบประเมนิรายงานผลการศกึษาคน้คว้าด้วยตนเอง (ครู ชพ.๒) 
         ๕.  แบบประเมนิการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผูเ้ข้ารับการพัฒนา (ครู ชพ.๓/๑-๓) 
         ๖.  แบบประเมนิช้ินงานของผู้เข้ารบัการพัฒนา (ครู ชพ.๔/๑-๓) 
         ๗.  แบบประเมนิการน าเสนอผลงานของผูเ้ข้ารับการพัฒนา (ครู ชพ.๕/๑-2) 
         ๘.  แบบกรอกคะแนนผู้เข้ารบัการพัฒนา ด้านที่ ๒ ผลสัมฤทธิก์ารพัฒนา  
              ส่วนที่ ๑ – ๓ (ครู ชพ.5) 
         ๙.  แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ (ครู ชพ.6) 
        ๑๐. แบบประเมนิวทิยากร (ปว.) 
        ๑๑. แบบประเมนิโครงการ (ปคก.) 
        ๑๒. แบบรายงานผลการด าเนนิการพัฒนา (แบบรายงาน...)    
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โครงสร้างคะแนน เกณฑ์การประเมนิ 

หลักสูตรการพฒันาข้าราชการครูเพื่อใหม้แีละเลื่อนเปน็วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
 

 
หมายเหตุ    
  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ของระยะเวลาการพัฒนาท้ังหมด และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนา แต่ละส่วน    
ตามโครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70 

 

 
 

รายการประเมิน 
 
 
 

ด้านที่ ๑ 
เวลาเข้ารับ
การพัฒนา
(จ านวน
ชั่วโมงของ
การพัฒนา) 

 

ด้านที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 

ส่วนที่ ๑ 
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระ 

การสอน 

ส่วนที่ ๒ 
การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้น

ผู้เรียน 
เป็นส าคัญ 

ส่วนที่ ๓ 
การวิจัยเพื่อ

พัฒนา 
การจัดการ

เรียนรู ้

หมายเหตุ 

ผลจากการศึกษาด้วยตนเอง  
ระยะเวลา
เข้ารับการ
พัฒนา 
ไม่ต่ ากว่า 
ร้อยละ ๘๐
ของ
ระยะเวลา
การพัฒนา
ทั้งหมด 

๑๐ ๑๐   ๑๐ 

 

การมีส่วนร่วมกิจกรรม 2๐ ๒0 ๒0 

ชิ้นงานเด่ียว - 6๐ 60 

ชิ้นงานกลุ่ม 6๐ - - 

การทดสอบผลสัมฤทธิ์ 1๐ ๑๐ ๑๐ 

รวม (คะแนน) ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

เกณฑ์การผ่านร้อยละ ๗๐ ๗๐ ๗๐ 



แนวทางการประเมินหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ  
 

ด้านที่ ๑ ประเมินเวลาการพฒันาของผูเ้ข้ารับการพฒันา 
แบบ 

ครู ชพ. 
กิจกรรมหรือ 

งานที่จะประเมิน 
ประเด็นการประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนนเต็ม คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมนิ วันก าหนดส่ง 

๑ ประเมินเวลาเข้ารับ
การพัฒนาของผู้เข้า
รับการพัฒนา 

เวลาการเข้ารับการพัฒนาตลอด
หลักสูตร 

ไมต่่่ากว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

- - ผู้บริหารโครงการ
และวิทยากรพ่ี
เลี้ยง 

ประเมิน 
ทุกวัน 

วันสุดท้าย 
ของการพัฒนา 

ด้านที่ ๒ ประเมินการพัฒนาตามหลักสูตร ส่วนที่ ๑, ๒ และส่วนที่ ๓ 
๒ ประเมินรายงานผล

การศึกษาด้วยตนเอง 
ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ 
และส่วนที่ ๓ 
 

ประเมินรายงานการศึกษา
ค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้ารับ
การพัฒนาประเมินจาก ๕ 
ประเด็น ได้แก่ ความครอบคลุม
เน้ือหา ความถูกต้องตรง
ประเด็น การบูรณาการเน้ือหา  
แนวทางการประยุกต์สู่ 
การปฏิบัติ และการสืบค้น 
 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 

ส่วนที่ ๑  
5๐ คะแนน 
ส่วนที่ ๒  
5๐ คะแนน 
ส่วนที่ ๓  
5๐ คะแนน 

ส่วนที่ ๑  
๑๐ คะแนน 
ส่วนที่ ๒  
๑๐ คะแนน 
ส่วนที่ ๓  
๑๐ คะแนน 

วิทยากรพ่ีเลี้ยง ส่งผลคะแนน
การประเมิน
ก่อนสิ้นสุดการ
พัฒนา ๑ วัน 

ผู้เข้ารับการพัฒนา
ส่งรายงาน ในวันที่ 
๑ ของการเข้ารับ
การพัฒนา  

3/1 
 

ประเมินการมีส่วนร่วม
กิจกรรมของผู้เข้ารับ
การพัฒนา  
ส่วนที่ ๑   

ประเมินจาก ๖ ประเด็น ได้แก่ 
ความร่วมมือในกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความ
คิดเห็น ความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์
การเป็นผู้น่าหรือ 
ผู้ตามท่ีดี และการตรงเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่่ากว่า ๕) 

 6๐ คะแนน 20 คะแนน วิทยากรพ่ีเลี้ยง ประเมิน 
ตามหน่วย 
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 
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แบบ 
ครู ชพ. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

๓/๒ ประเมินการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมของผู้เข้า
รับการพัฒนา  
ส่วนที่ ๒  

ประเมินจาก ๖ ประเด็น ได้แก่ 
ความร่วมมือในกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความ
คิดเห็น ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์การเป็นผู้น่าหรือ 
ผู้ตามท่ีดี และการตรงเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 

 6๐ คะแนน 20 คะแนน วิทยากรพ่ีเลี้ยง ประเมิน 
ตามหน่วย 
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๓/๓ ประเมินการมีส่วน
ร่วมกิจกรรมของผู้เข้า
รับการพัฒนา  
ส่วนที่ 3  

ประเมินจาก ๖ ประเด็น ได้แก่ 
ความร่วมมือในกิจกรรม ความ
รับผิดชอบ การเสนอความ
คิดเห็น ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค ์การเป็นผู้น่าหรือ 
ผู้ตามท่ีดี และการตรงเวลา 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 

 6๐ คะแนน 20 คะแนน วิทยากร/วิทยากร
พ่ีเลี้ยง 

ประเมิน 
ตามหน่วย 
การเรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๔/๑ ประเมินชิ้นงานกลุ่ม
ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ ๑  

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเน้ือหาสาระ  
ความถูกต้องตรงประเด็น 
ความคิดสร้างสรรค ์
การประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 

40 คะแนน 60 คะแนน  วิทยากร/
วิทยากรพ่ีเลี้ยง 

ประเมิน 
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

๔/2 ประเมินชิ้นงานเด่ียว
ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ 2  

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเน้ือหาสาระ  
ความถูกต้องตรงประเด็น 
ความคิดสร้างสรรค ์
การประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 

40 คะแนน 60 คะแนน  วิทยากร/
วิทยากรพ่ีเลี้ยง 

ประเมิน 
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 
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แบบ 
 ครู ชพ. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน 

ประเด็นการประเมิน 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเต็ม คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

๔/3 ประเมินชิ้นงานเด่ียว
ของผู้เข้ารับการ
พัฒนา ส่วนที่ 3 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่ 
ความครอบคลุมเน้ือหาสาระ  
ความถูกต้องตรงประเด็น 
ความคิดสร้างสรรค ์
การประยุกต์สู่การปฏิบัติ 

ระดับคะแนน 
ดีมาก     (๙-๑๐) 
ดี          (๗-๘)  
พอใช้     (๕-๖) 
ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 

40 คะแนน 60 คะแนน วิทยากร/วิทยากร
พ่ีเลี้ยง 

ประเมิน 
ตามหน่วยการ
เรียนรู้ 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา แต่ละ 
หน่วยการเรียนรู้ 

5 กรอกคะแนนผู้เข้ารับ
การพัฒนาด้านที่ ๒ 
ผลการพัฒนาตาม
หลักสูตรส่วนที่ ๑ – 3 

ประเมินจาก ๔ ประเด็น ได้แก่
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
การมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
การประเมินชิ้นงาน 
การน่าเสนอ และการทดสอบ
ผลสัมฤทธ์ิ 

คะแนนแต่ละส่วน
ไมต่่่ากว่าร้อยละ 
๗0  
 

- ๑๐๐ คะแนน คณะ 
กรรมการ 
วัดและ
ประเมินผล 

วันสุดท้ายการ
พัฒนา 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา 

6 สรุปผลประเมินผู้เข้า
รับการพัฒนา ด้านที่ 
๑ และด้านที่ ๒ 

พิจารณาการประเมิน ๒ ด้าน 
ด้านที่ ๑ เวลาเข้ารับการพัฒนา 
ด้านที่ ๒ ผลการพัฒนาตาม
หลักสูตร ส่วนที่ ๑ – 3 

ด้านที่ ๑ เวลาการ
พัฒนาต้องไม่ต่่ากว่า
ร้อยละ ๘๐  
ด้านทื่ ๒ พิจารณา
จาก 3 ส่วน โดย
คะแนนแต่ละส่วน
ไม่ต่่ากว่าร้อยละ    
๗0  

- - คณะ 
กรรมการ 
วัดและ
ประเมินผล 

วันสุดท้ายการ
พัฒนา 

หลังจากเสร็จสิ้น
การพัฒนา 

ปว. ประเมินวิทยากร ประเมินตามรายการ ๑๓ 
ประเด็น 

มากท่ีสุด         (๕) 
มาก              (๔) 
ปานกลาง       (๓) 
น้อย              (๒) 
น้อยที่สุด        (๑) 

มาตราส่วน
ประมาณค่า 
๕ ระดับ 

 - ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

ตามตารางการ
พัฒนา 
 

หลังจากเสร็จสิ้น
ตามตาราง 
การพัฒนา 

 

29 



 

แบบ 
ครู ชพ. 

กิจกรรมหรือ 
งานที่จะประเมิน 

ประเด็นการประเมิน เกณฑ์การประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนจริง ผู้ประเมิน วันประเมิน วันก าหนดส่ง 

ปคก. ประเมินโครงการ ประเมินตามรายการ  
๑๘ ประเด็น 

มากท่ีสุด         (๕) 
มาก               (๔) 
ปานกลาง        (๓) 
น้อย              (๒) 
น้อยที่สุด         (๑) 

มาตราส่วน
ประมาณค่า 
๕ ระดับ 

- ผู้เข้ารับการ
พัฒนา 

วันสุดท้ายของ
การพัฒนา 

วันสุดท้ายของการ
พัฒนา 

รายงาน รายงานผลการ
ด่าเนินการพัฒนา 

๑. ตามแบบรายงาน...ส่าหรับ
ผู้บริหารโครงการ 
๒. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับ
การพัฒนา ตามแบบ ครู ชพ.6 
๓. สรุปผลประเมินวิทยากร
รายบุคคล ตามแบบ ปว. 
๔. สรุปผลการประเมินโครงการ
(ปคก.) 

--- 
 

- - ผู้บริหารโครงการ หลังจากเสร็จ
สิ้นการพัฒนา 

หลังจากเสร็จสิ้น
การด่าเนินการ
พัฒนาภายใน  
7 วัน 

แบบทดสอบ ทดสอบก่อน และหลัง
การพัฒนา 

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก  
ทั้ง 3 ส่วน 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 
และส่วนที่ 3  
(ส่วนละ 10
คะแนน) โดยใช้
คะแนนทดสอบหลัง
การพัฒนา 

ส่วนละ  
10 คะแนน 

ส่วนละ  
10 คะแนน 

คณะกรรมการ 
วัดและ
ประเมินผล  
และ 
ผู้บริหารโครงการ 
 

วันแรกของการ
พัฒนา  และ 
วันสุดท้ายของ
การพัฒนา 

 วันสุดท้ายของ
การพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

3
0 



 

แบบประเมินด้านที่ 1 เวลาเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

 
วันที่.........................................................ณ หนว่ยพัฒนา ...........................................จังหวัด........................ 

 

เลขที ่
 

ชื่อ - สกุล 
ด้านที่ ๑ เวลาการพฒันา จ านวน……...ช่ัวโมง  (ร้อยละ ๑๐๐) 

จ านวนชั่วโมงที่เขา้รับ 
การพัฒนา 

คิดเป็นร้อยละ 
(เกณฑ์ร้อยละ๘๐) 

ผลการประเมนิ 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 

 
 
 

ครู ชพ.๑ ส าหรับผู้บริหารโครงการ 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 
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แบบประเมินรายงานการศึกษาด้วยตนเอง 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

วันที่ ...........…………….….............ณ หน่วยพัฒนา .......................................................จังหวัด.............................. 
 

เลข 
ที่ 

ช่ือ-สกุล 

ส่วนที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับเน้ือหาสาระการเรียนรู้ 

ส่วนที่ 2 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ ๓ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู ้

คร
อบ

คล
ุมเ

นื้อ
หา

   
  

ถูก
ต้อ

งต
รง

ปร
ะเ

ด็น
 

บูร
ณ

าก
าร

เนื้
อห

า 
  

ปร
ะย

ุกต์
สู่ก

าร
ปฏ

ิบัติ
 

กา
รส

ืบค้
น คะ 

แนน 
เต็ม 

คะ 
แนน
จริง 

คร
อบ

คล
ุมเ

นื้อ
หา

   
  

ถูก
ต้อ

งต
รง

ปร
ะเ

ด็น
 

บูร
ณ

าก
าร

เนื้
อห

า 
  

ปร
ะย

ุกต์
สู่ก

าร
ปฏ

ิบัติ
 

กา
รส

ืบค้
น คะ 

แนน 
เต็ม 

คะ 
แนน
จริง 

คร
อบ

คล
ุมเ

นื้อ
หา

   
  

ถูก
ต้อ

งต
รง

ปร
ะเ

ด็น
 

บูร
ณ

าก
าร

เนื้
อห

า 
  

ปร
ะย

ุกต์
สู่ก

าร
ปฏ

ิบัติ
 

กา
รส

ืบค้
น คะ 

แนน 
เต็ม 

คะ 
แนน
จริง 

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

 
หมายเหตุ     ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 
 

 
 

 ครู ชพ. ๒ ส าหรับวิทยากรพี้เลี้ยง 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 32 



 
 

แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

วันที่ ...........……....................ณ หน่วยพัฒนา ..................................................จังหวัด......................... 
ส่วนที ่๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 

เลขท่ี ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
คะแนนเต็ม คะแนนจริง ความร่วมมือ 

ในกิจกรรม 
ความ

รับผิดชอบ 
การเสนอ 

ความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

การเป็นผู้น า 
หรือผู้ตามที่ด ี

การตรงเวลา 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๖๐ 2๐ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหตุ    ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 
 
 

   ครู ชพ. ๓/๑ ส าหรับวิทยากรพี่เลี้ยง  

33 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 



 
แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 
วันที่ ....................……................ณ หน่วยพัฒนา .........................................................จังหวัด.......................... 

ส่วนที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั 
 

เลขท่ี ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จริง ความร่วมมือ 

ในกิจกรรม 
ความ

รับผิดชอบ 
การเสนอ 

ความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

การเป็นผู้น า 
หรือผู้ตามที่ด ี

การตรงเวลา 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๖๐ 2๐ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหตุ    ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 
 

 
 
 
 

ครู ชพ. ๓/๒ ส าหรับวิทยากรพีเ่ลี้ยง 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

34 



แบบประเมินการมีส่วนร่วมกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

วันที่ .........................……................ณ หน่วยพฒันา ..........................................................จังหวัด.......................... 
ส่วนที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

เลขท่ี ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) คะแนน
เต็ม 

คะแนน
จริง ความร่วมมือ 

ในกิจกรรม 
ความ

รับผิดชอบ 
การเสนอ 

ความคิดเห็น 
ความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ 

การเป็นผู้น า 
หรือผู้ตามที่ด ี

การตรงเวลา 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๖๐ 2๐ 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
หมายเหตุ    ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕) 
 
 
 
 
 
 

ครู ชพ. ๓/๓ ส าหรับวิทยากรพีเ่ลี้ยง 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

35 



แบบประเมินชิ้นงานกลุ่มของผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

วันที่...............……...............ณ หน่วยพัฒนา.................................................................จังหวัด.................................... 
ส่วนที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

 

ชื่อชิ้นงาน................................................................................................................................................................ ... 
 

เลขที ่ ช่ือ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

จริง 
ความครอบคลุม 

เน้ือหาสาระ 
ความถูกต้อง 
ตรงประเด็น 

ความคิดสร้างสรรค ์
การประยุกต์ 
สู่การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 6๐ 
        
        
        

        
        
        

 
หมายเหตุ   ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕)                       
 

 
 

 
*** กรณีมีชิ้นงานหลายชิ้นให้รวมคะแนนทุกชิ้นแลัวค่อยเทียบคะแนนจริง*** 
 

ครู ชพ.๔/๑ ส าหรับวิทยากรพี่เลี้ยง 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

36 



แบบประเมินชิ้นงานเด่ียวของผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

วันที่ ...........……............ณ หน่วยพัฒนา ..................................................จังหวัด................................ 
ส่วนที่ ๒ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั 

 

ชื่อชิ้นงาน................................................................................................................................................................... 
 

เลขที ่ ช่ือ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
คะแนนเต็ม คะแนนจริง ความครอบคลุม 

เน้ือหาสาระ 
ความถูกต้อง 
ตรงประเด็น 

ความคิด
สร้างสรรค์ 

การประยุกต์ 
สู่การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 6๐ 
        
        
        
        

        
        
        
        

 
หมายเหตุ  ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕)                       
 
 

 
 

*** กรณีมีชิ้นงานหลายชิ้นให้รวมคะแนนทุกชิ้นแลัวค่อยเทียบคะแนนจริง*** 

ครู ชพ.๔/๒ ส าหรับวิทยากรพี่เลี้ยง 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

37 



 
 

แบบประเมินชิ้นงานเด่ียวของผู้เข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

วันที่ ...........……………............ณ หน่วยพัฒนา ..............................................จังหวัด......................................... 
ส่วนที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

ชื่อชิ้นงาน................................................................................................................................................................... 
 

เลขที ่ ช่ือ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน (คะแนน) 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

จริง 
ความครอบคลุม 

เน้ือหาสาระ 
ความถูกต้อง 
ตรงประเด็น 

ความคิดสร้างสรรค์ 
การประยุกต์ 
สู่การปฏิบัติ 

๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๔๐ 6๐ 
        
        
        
        
        

 
หมายเหตุ  ระดับคะแนน   ดีมาก  (๙-๑๐)    ดี  (๗-๘)    พอใช้  (๕-๖)    ปรับปรุง (ต่่ากว่า๕)                       
 

 
 
 
 
*** กรณีมีชิ้นงานหลายชิ้นให้รวมคะแนนทุกชิ้นแลัวค่อยเทียบคะแนนจริง*** 
 

ครู ชพ. ๔/3 ส าหรับวิทยากรพีเ่ลี้ยง 
 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 

(ลงช่ือ)......................................................ผู้ประเมนิ 
       (.....................................................) 
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แบบกรอกคะแนนผูเ้ข้ารับการพัฒนา ด้านที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา ส่วนที่ ๑ – ๓ 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

วันที่............................................ณ หน่วยพัฒนา......................................................จังหวัด.................................. 
 

เลข    
 ที ่ ช่ือ-สกุล 

ส่วนที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ 

ส่วนที่ ๒  
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ส่วนที่ ๓  
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

กา
รศ

ึกษ
าด้

วย
ตน

เอ
ง 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
กิจ

กร
รม

 
 ชิ้น

งา
นก

ลุ่ม
 

ทด
สอ

บ 

รวม 

 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

กา
รศ

ึกษ
าด้

วย
ตน

เอ
ง 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
กิจ

กร
รม

 
 ชิ้น

งา
นเ

ดี่ย
ว 

ทด
สอ

บ 

รวม 

 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
 

กา
รศ

ึกษ
าด้

วย
ตน

เอ
ง 

กา
รม

ีส่ว
นร

่วม
กิจ

กร
รม

 
 ชิ้น

งา
นเ

ดี่ย
ว 

ทด
สอ

บ 

รวม 

 
 
คิดเป็น 
ร้อยละ 
ร้อยละ 

๑๐ 2๐ 6๐ 1๐ ๑๐๐ 100 ๑๐ 2๐ 6๐ 1๐ ๑๐๐ 100 ๑๐ 2๐ 6๐ 1๐ ๑๐๐ 100 
                    
                    
                    
                    

  
 
 
 
 
 
 
 

ครู ชพ.5 ส าหรับคณะกรรมการวัดและประเมินผล  

หมายเหตุ  ๑. ส่วนที่ ๑ ต้องไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๗๐       
              2. ส่วนที่ ๒ ต้องไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๗๐                  
              ๓. ส่วนที่ ๓ ต้องไม่ต่่ากว่าร้อยละ ๗๐                                                                                                                                         

(ลงช่ือ).................................................................ผู้กรอกคะแนน 
          (.............................................................) 
(ลงช่ือ).................................................................ผู้ตรวจทาน 
          (.............................................................) 
(ลงช่ือ).................................................................ผู้ตรวจทาน 
          (.............................................................) 39 



แบบสรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านที่ ๑ และด้านที่ ๒ 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

ระหว่างวันที่ .................เดือน....……........................พ.ศ............................ 
ณ หน่วยพัฒนา ....................................................อ าเภอ..................................จังหวัด............................... 

 

เลข
ที่ 

 
 
 

ชื่อ -สกุล 

ด้านที่ ๑ เวลาเข้ารับการพฒันา 
ตลอดหลักสูตรจ านวน…….ชั่วโมง 

ด้านที่ ๒ ผลสัมฤทธิ์การพัฒนา 
สรุป 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

จ่านวน
ชม. 

ที่เข้ารับ 
การพัฒนา 

 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

ส่วนที่ ๑ ส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ 

คะแนน
ที่ได้ 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน 
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละ 

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน 

            
            
            
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินวิทยากร 

ครู ชพ.6 ส าหรับคณะกรรมการวัดและประเมินผล 
 

  ปว. ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา 

38 

(ลงช่ือ)..................................................ประธานกรรมการ 
                 (..............................................) 

(ลงช่ือ).........................................................กรรมการ 
                 (.......................................................) 

(ลงช่ือ).........................................................กรรมการ 
                 (.......................................................) 

อนุมัติ 
 
                 (.......................................................) 

ผู้อ่านวยการส่านักงานศึกษาธิการภาค.... 40 



แบบประเมินวิทยากร 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่......... 

ส่วนท่ี ........เรื่อง…………………………………………………………………………………………….................................…. 
ช่ือวิทยากร.......................................................ประเมินวันท่ี........................................เวลา....................น. 
 

ค าช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร โดยท่าเครื่องหมาย    
             () ลงในช่อง รวมท้ังข้อเสนอแนะท่ีจะเป็นประโยชน์ในการพฒันาต่อไป 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 
1. มีความรู้ความสามารถในเนื้อหา      
2. บูรณาการสาระของหน่วยการเรียนรู ้      
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา       
4. เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแลกเปล่ียนเรียนรู้      
5. บุคลิกภาพมีความเหมาะสม      
6. เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหน่วยการเรียนรู้      
7. เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ น่าไปประยุกต ์

ใช้กับการปฏิบัติได้ 
     

8. ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ      
9. เอกสารประกอบการพัฒนา ชัดเจน เข้าใจง่าย      

10. การใช้ส่ือประกอบมีความเหมาะสม      
 
11. ส่ิงท่ีท่านพึงพอใจวิทยากร  
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 
12. ส่ิงท่ีท่านเห็นว่าควรปรับปรุง  
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
13. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
……………………………………………………………………………………………………….................................................... 
 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

  ปว. ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา 
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แบบประเมินโครงการ 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่...........  

ณ หน่วยพัฒนา ......................................................................จังหวัด........................................................... 
เข้ารับการพัฒนาระหว่างวนัท่ี.....................เดือน.................................................พ.ศ.................................. 
ค าช้ีแจง  โปรดท่าเครื่องหมาย  ลงในช่องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อ รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา      
๒. การพัฒนาครั้งน้ีเสริมสร้างเจตคติ และพฤติกรรมในทางที่ดี      
๓. ท่านมั่นใจว่าจะสามารถน่าสิ่งที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน      
๔. ท่านคิดว่าการพัฒนาครั้งน้ีบรรลจุุดประสงค์ของหลักสูตร      
๕. ท่านคิดว่าเน้ือหาสาระในหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน 

ในวิทยฐานะที่สูงข้ึน 
     

๖. สัดส่วนระหว่างการพัฒนาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติที่ท่านได้รับ 
มีความเหมาะสม 

     

๗. วิทยากรโดยภาพรวมมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ให้แก่ท่าน 

     

๘. กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของท่านระดับ 

     

๙. ปริมาณงานที่มอบหมายให้ท่านปฏิบัติตลอดการพัฒนาเหมาะสม      
๑๐. การทดสอบส่งเสริมการเรียนรู้ในภาควิชาการ      
๑๑. เอกสารประกอบการพัฒนามีคุณภาพ      
๑๒. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม      
๑๓. อาหารและเครื่องด่ืมมีคุณภาพ      
๑๔. ที่ประชุมสะดวก และเหมาะสม       
๑๕. ท่านได้รับความสะดวกในการใช้บริการต่าง ๆ       
 

๑๖. สิ่งที่ท่านพึงพอใจในครั้งน้ี  
.................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... .................................................. 
๑๗. สิ่งที่ท่านเห็นว่าควรปรับปรุง 
............................................................................................................................. ....................................................................
................................................................................................................................................................... .......................... 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ (ถ้ามี) 
........................................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................................ 
 
 

ปคก. ส าหรับผู้เข้ารับการพฒันา 

                                                                                                     
             ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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รายงานผลการด าเนินการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่........... 

    ระหว่างวันที่ ...........................เดือน......……...............................พ.ศ............................................            
    ณ หน่วยพัฒนา .......................................อ าเภอ................................จังหวัด................................ 
    สถานที่พัฒนา...........................................อ าเภอ.................................จังหวัด............................... 
 
ข้อมูลเบื้องต้น 
 
     ผู้เข้ารับการพัฒนาท้ังหมด..............คน เป็นเพศชาย.........คน (ร้อยละ........) เพศหญิง........คน  
(ร้อยละ........)  ส่วนใหญ่ส่าเร็จการศึกษาระดับ………… (ร้อยละ........) รองลงมา................... (ร้อยละ........) 
อายุสูงสุด.........ปี  ต่่าสุด..................ปี อายุเฉล่ีย...................ปี    สังกัด สพป…………….คน  (ร้อยละ........) 
สพม................คน  (ร้อยละ........) 
  
ผลการด าเนินการ 
 
 

(ส่ิงท่ีต้องรายงาน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ดังนี้) 
1. รายงานผลการด่าเนินการพัฒนา 
2. สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา (แบบ ครู ชพ.6)   
3. สรุปผลประเมินวิทยากรรายบุคคล (แบบ ปว.) 
๔. สรุปผลการประเมินโครงการ (แบบ ปคก.) 
5. แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา  
6. ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

   
 
 

แบบรายงานผลการด าเนินการพัฒนา  ส าหรับผู้บริหารโครงการ 
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ภาคผนวก  ค 
 

1. ตารางการพัฒนากลุ่มที่1 และกลุม่ที่ 2 
2. แบบลงทะเบียนผู้เข้ารบัการพัฒนา 
3. แบบบญัชีลงเวลาผูเ้ข้ารบัการพฒันา 
4. แบบทะเบียนประวัตผิู้เข้ารบัการพัฒนา 
5. แบบแนะน าวิทยากร 
6. แบบขอบคณุวทิยากร 
7. แบบขออนญุาตออกนอกหน่วยพฒันา 
8. ใบลาป่วย ลากิจ 
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ตารางการพัฒนาตามหลักสูตร 
 

   กลุ่มที่ ๑ ระยะเวลาการพัฒนา 3 วัน มีก าหนดการดังนี ้
 

วัน/เวลา ๐7.3๐-๐8.๐๐ น. ๐8.๐๐–08.4๐ น. 09.00 - 12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 16.00-17.00 น. 

วันท่ีหนึ่ง ลงทะเบียน  
ส่งรายงาน 
การพัฒนาตนเอง  
ปฐมนิเทศ  
และพิธีเปิด 

ทดสอบก่อนการ
พัฒนา 40 นาที 

ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู ้

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 

วันท่ีสอง   ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

 

วันท่ีสาม   ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

๑๖.๐๐–๑6.4๐ น. ๑6.4๐–17.00 น. 

ทดสอบ 
หลังการพัฒนา 

ประเมิน
โครงการ พิธีปิด 

 
 
 

หมายเหตุ ตารางน้ีปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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 กลุ่มที่ 2 ระยะเวลาการพัฒนา ๕ วัน มีก าหนดการดังนี ้
 

วัน/เวลา ๐7.3๐-๐8.๐๐ น. ๐8.๐๐–08.4๐ น. 09.00 - 12.00 น. 
12.00-

13.00 น. 
๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 16.00-17.00 น. 

วันท่ีหนึ่ง ลงทะเบียน  
ส่งรายงาน 
การพัฒนาตนเอง  
ปฐมนิเทศ  
และพิธีเปิด 

ทดสอบก่อนการ
พัฒนา 40 นาที 

ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหา
สาระการเรียนรู ้

พักรับประทานอาหารกลางวนั 

ส่วนท่ี ๑ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ (ต่อ) 

 

วันท่ีสอง   ส่วนท่ี 2 การจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

ส่วนท่ี 2 การจัดการเรียนรู้
ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(ต่อ) 

 

วันท่ีสาม   ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู ้

ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

 

วันท่ีส่ี   ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

 

วันท่ีห้า   ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ (ต่อ) 

ส่วนท่ี 3 การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
(ต่อ) 

๑๖.๐๐–๑6.4๐ น. ๑6.4๐–17.00 น. 

ทดสอบ 
หลังการพัฒนา 

ประเมิน
โครงการ พิธีปิด 

หมายเหตุ ตารางน้ีปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 
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แบบลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนา   

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่.......... 
ระหว่างวันที่...........……................ ณ หน่วยพัฒนา ....................................................จังหวัด............................................. 

 
 

ที่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง 
สถานที่ท างาน/อ าเภอ/จังหวัด/

รหัสไปรษณีย์ 

วุฒ ิ
การศึกษา

สูงสุด 
อาย ุ โทรศัพท์มือถือ E-mail ลายมือชื่อ เวลามา 

          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
 
 
 

ส าหรับผู้บริหารโครงการ 
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แบบบญัชีลงเวลาผูเ้ข้ารับการพัฒนา 
 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่.......... 
วัน....................ที่...........  เดือน ................................พ.ศ............... 

ณ  หน่วยพัฒนา…...............................................  จังหวัด................................ 
 

ท่ี ชื่อ-สกุล ลายมือชื่อ เวลามา ลายมือชื่อ เวลากลับ หมายเหตุ 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       
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ส าหรับ 
ติดรูปถ่าย 

ขนาด 1 น้ิว 

ทะเบียนประวัติผู้เขา้รับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเลือ่นเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ รุ่นที่.......... 

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

ณ  หน่วยพัฒนา.......................................   จังหวัด............................................... 

ส่วนที่  1  ประวัติส่วนตัว ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ค าน าหน้าชื่อ   นาย    นาง    นางสาว    
เพศ    ชาย   หญิง      เลขประจ าตัวประชาชน................................................................... 

 
 

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

ชื่อ........................................................นามสกุล............. ....................................................................  

เกิดวันที่.....................เดือน...........................................พ.ศ........................อายุ ....................ปี      

ศาสนา   พุทธ     คริสต์     อิสลาม    อื่น ๆ(ระบุ)................................................  

ที่อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่......................ชื่อหมู่บ้าน.......................................... ................... 
 

ถนน / ซอย.....................................................ต าบล / แขวง..............................................................  
 

อ าเภอ / เขต............................................................จังหวัด............................................... .................      

รหัสไปรษณีย์...............................................โทรศัพท์............................................................. ............ 
e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

                 สว่นที่  2   ประวัติการรับราชการ ส าหรับเจ้าหน้าที ่

เริ่มรับราชการวันที่..................เดือน.................................................พ.ศ.............................. .............      

ต าแหน่งปัจจุบัน............................................................................ .....................................................    

สถานที่ท างาน................................................................................................................................ .... 
 

อ าเภอ / เขต............................................................จังหวัด...............................................................       

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

ส่วนที่  3  การศึกษา ส าหรับเจ้าหน้าที ่

ระดับการศึกษาสงูสุด  …………………………………………………………………………..  

                                             ปริญญาตรี           ปริญญาโท        ปริญญาเอก  

ชื่อย่อ  วุฒิ................................สาขาวิชา / วิชาเอก............................................................................  

จากสถาบันการศึกษา............................................................................................................ ................  

 
…………………………………………………….. 

ลายมือชื่อเจ้าของประวัติ 
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ท่านสมาชิก  ท่ีเคารพ 
 
 วิชาต่อไปนี้เป็นเรื่องท่ีมีความส าคัญต่อศึกษานิเทศก์  เพราะ..................................................... 
วิชานั้น คือ…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
วิทยากรท่ีจะให้ความรู้แก่เรา   ท่านจบการศึกษาระดับ 
ระดับ...........................................................จาก.................................................................................. 
ระดับ...........................................................จาก.................................................................................. 
ระดับ...........................................................จาก.................................................................................. 
 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 1.  ......................................................................................................................................... 
 2.  .......................................................................................................................................... 
 3.  .......................................................................................................................................... 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 1.  ......................................................................................................................................... 
 2.  ......................................................................................................................................... 
 3.  ......................................................................................................................................... 
 

ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง 
 .............................................................................................................................................. 
 

วิทยากรท่านนี้ คือ 
 ............................................................................................................................................... 
 
 
                                                               ขอเรียนเชิญท่านวิทยากรบรรยาย (ครับ, ค่ะ) 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     แบบฟอร์มแนะน าวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง  ผู้แนะน าวิทยากรสามารถดัดแปลงได้ 
                 ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

แบบแนะน าวิทยากร 
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ท่านวิทยากรท่ีเคารพ 
 
 กระผม (ดิฉัน)  ในนามของผู้เข้ารับการพัฒนารู้สึกซาบซึ้งและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
ท่ีท่านได้ให้เกียรติสละเวลามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เรื่อง………………………........................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
(พูดเนื้อหาสาระ)   พวกเราจะน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์....................................................................... 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
โอกาสนี้พวกเราขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงอีกครั้ง  (ปรบมือพร้อมกันตามนัด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ     แบบฟอร์มขอบคุณวิทยากรนี้เป็นเพียงตัวอย่าง  ผู้ขอบคุณวิทยากรสามารถดัดแปลงได้ 
                 ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบขอบคุณวทิยากร 
51 



 

 

แบบขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนา 
                                                        

 เขียนท่ี  .............................................. 
                                                                          วันท่ี......เดือน...................พ.ศ. ............ 

 
เร่ือง  ขออนุญาตออกนอกหน่วยพฒันา 
 

เรียน  ผู้อ านวยการ……………………………… 
  
 ข้าพเจ้า................................................ต าแหน่ง.......................สถานศึกษา.................................. 
อ าเภอ........................................จังหวัด.................................................................เป็นผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร..................................................................................................................................................... 
รุ่นท่ี................ระหว่างวันท่ี........................................................................................................................ 
ขออนุญาตออกนอกหน่วยพัฒนาเพื่อไปด าเนินการ.................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. 
ต้ังแต่วันท่ี....เดือน..................พ.ศ. ......เวลา........น.ถึงวันท่ี.....เดือน.....................พ.ศ. .......เวลา.........น.
ขณะออกนอกหน่วยพฒันาสามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์...............................................
และผู้ใกล้ชิดช่ือ..................................................หมายเลขโทรศัพท์......................................................... 

      
                                              ขอแสดงความนับถือ 

 
 

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

 
 
 
ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/วิทยากรพี่เลี้ยง 
เห็นควร     อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
(.................................................................) 
 วันที่..............เดือน...................................พ.ศ............ 
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ใบลาป่วย ลากิจ 
 

เขียนท่ี  .............................................. 
                                                                        วันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ........... 

 
เร่ือง  ขอลาป่วย/ลากิจ 
 

เรียน  ผู้อ านวยการ.............................................................................. 
  
 ข้าพเจ้า................................................ ต าแหน่ง....................สถานศึกษา.............................. 
อ าเภอ........................................จังหวัด..............................................................เป็นผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตร................................................................................................................................................. 
รุ่นท่ี.................ระหว่างวันท่ี.................................................................................................................. 
ขอลาป่วย/ลากิจ เนื่องจาก.................................................................................................................... 
ต้ังแต่วันท่ี......เดือน................พ.ศ. ......เวลา........น.ถึงวันท่ี......เดือน...............พ.ศ. .......เวลา..........น.
เป็นเวลาท่ีขาดการพัฒนา...........ชม.  สามารถติดต่อข้าพเจ้าได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์.............................
และผู้ใกล้ชิดช่ือ..................................................หมายเลขโทรศัพท์....................................................... 

      
   

                             ขอแสดงความนับถือ 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
ความเห็นของผู้บริหารโครงการ/วิทยากรพี่เลี้ยง 
เห็นควร     อนุญาต      ไม่อนุญาต 
 
ลงชื่อ ......................................................... 
  (.................................................................) 
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๕๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก ง 
 

1. สิ่งที่ผู้เข้ารบัการพัฒนาต้องทราบและปฏบิัติ  
                         2. ใบกิจกรรมการศกึษาด้วยตนเองก่อนเข้ารบัการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

สิ่งที่ผูเ้ข้ารบัการพัฒนาต้องทราบและปฏบิตั ิ 
…………………………… 

   
ส่ิงท่ีผู้เข้ารับการพัฒนาต้องทราบและปฏิบัติ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนา

ข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 
(ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด) ทราบและปฏิบัติ ดังนี้ 

 

1. จัดท ารายงานการศึกษาด้วยตนเอง โดยเข้าไปศึกษารายละเอียด หลักสูตรการพัฒนา 
ข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอฯ ท่ีมีผลการประเมินด้านท่ี 3 
(ผลงานท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี) ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด) ทางเว็บไซต์ของส านักพฒันา
ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. หรือ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   
(www.nidtep.go.th) หรือส านักงานศึกษาธิการภาค  ตามใบกิจกรรม การศึกษาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ
การพัฒนา และน าส่งในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา  

2. น าผลงานวิชาการท่ีเคยขอรับการประเมินมาด้วย (ด้านท่ี 3) เพื่อเป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาผลงานของท่าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ตาม ว.25 พร้อมด้วยหลักสูตรกลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ท่ีขอพัฒนาผลงาน 

3. เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาครู เพื่อให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะ       
ช านาญการพิเศษ รุ่นท่ี ๔ /ส านักงานศึกษาธิการภาค...ตามรุ่น วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ซึ่งเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนาก าหนดไว้  

4. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
   4.1 ค่าท่ีพัก (กรณีพักค้าง) 
   4.2 ค่าอาหารเช้า และอาหารเย็น   
   4.3 ค่าพาหนะเดินทาง 
5. หน่วยด าเนินการพัฒนารับผิดชอบอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องด่ืมเช้า-บ่าย 

และค่าใช้จ่ายในการด าเนินการพัฒนา 
6. เพื่อความสะดวกต่อการปฏิบัติกิจกรรมของท่าน กรุณาน าเครื่องคอมพิวเตอร์ 

notebook และเครื่อง printer (ถ้ามี) มาด้วย  
7. การแต่งกายสุภาพเรียบร้อย 
8. น าส่ิงของท่ีจ าเป็น เช่น ยารักษาโรคประจ าตัว ฯลฯ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 
 
 

ใบกิจกรรม 
การศกึษาด้วยตนเองก่อนเข้ารบัการพฒันา 

.......................................... 
 
 1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูเพื่อให้มีและเล่ือนเป็น
วิทยฐานะช านาญการพิเศษ ตามรายละเอียดท้ัง ๓ ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ ๑ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ 
        สาระการเรียนรู้ 
   ๑) หลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   ๒) เนื้อหาสาระในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือวิชาท่ีรับผิดชอบ 
   ๓) การจัดท าหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ 
 

  ส่วนที่ 2 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคญั        
   สาระการเรียนรู้ 
   ๑) แนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๑) ความหมายการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๒) องค์ประกอบของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
        (๓) การศึกษาเป็นรายบุคคล (Individual Study) 
   ๒) รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       (๑) การจัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตน 
(Constructivism) 
       (๒) การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Co - operative Learning) 
        (๓) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี (Technology – Related   
Instruction)  
       (๔) การจัดการเรียนรู้แบบเน้นประสบการณ์ (Experimental 
Instruction) 
       (๕) การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (Integration) 
       (๖) การจัดการเรียนรู้แบบอื่น ๆ 
   ๓) การประเมินผลการเรียนรู้ 
       (๑) หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรู้ 
       (๒) รูปแบบการประเมินผลการเรียนรู้ 
        (๓) เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
   ๔) การบริหารจัดการช้ันเรียน (Classroom Management) 
  
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 
  ส่วนที่ ๓ การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  
   สาระการเรียนรู้ 
   ๑) หลักการ แนวคิด ความหมาย ความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาการ   
                                    จัดการเรียนรู้  
   ๒) รูปแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ๓) ขั้นตอนการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
       (๑) การวิเคราะห์ปัญหา 
       (๒) การพัฒนานวัตกรรม 
        (๓) การใช้นวัตกรรม 
       (๔) การประเมินและการสรุปผลการใช้นวัตกรรม 
       (๕) การเขียนรายงานการพฒันานวัตกรรม 
   ๔) การน าเสนอผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
   ๕) การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
   ๖) ปฏิบัติการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

 

 2. จัดท ารายงาน สรุปองค์ความรู้ และการน าไปประยุกต์ใช้ โดยแยกเป็นประเด็นแต่ละ
ส่วนให้ชัดเจน  ท้ังส่วนท่ี ๑ ส่วนท่ี ๒ และส่วนท่ี ๓ จ านวน 3 - 5 หน้า (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)        
ส่งวิทยากรพี่เล้ียง ในวันลงทะเบียนเข้ารับการพัฒนา ณ หน่วยด าเนินการพัฒนา  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ 
 

ค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป 453/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจดัท า
คู่มือการพฒันาหลกัสตูรพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 

เพื่อให้มแีละเลื่อนเปน็วทิยฐานะช านาญการพิเศษ รุน่ที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๕๙ 
 

 



๖๐ 
 

 
 

 



๖๑ 
 

 



๖๒ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



๖๓ 
 

รายช่ือคณะท างาน 
จัดท าคู่มือการพฒันาครตูามหลกัสูตรพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทาง 

การศกึษาเพื่อให้มแีละเลื่อนเปน็วทิยฐานะช านาญการพิเศษ รุน่ที่ ๔ 
 

นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญน า รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีปรึกษา 
นางวิภารัตน์  รัตนเลิศนาวี ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 

และบุคลากรทางการศึกษา 
ท่ีปรึกษา  
 

นายสมยศ  ศิริบรรณ 
 

 

ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลและนิติการ  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ีปรึกษา 

นางวัชรี  เกิดพิพัฒน ์ ผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจเสริมสร้างและพัฒนา 
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

ท่ีปรกึษา 

นางสาวศกลวรรณ  เปล่ียนข า รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

ท่ีปรึกษา 

นางจิตรารัตน์  มากมูลผล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมประสานการ
บริหารงานบุคคล  
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ท่ีปรึกษา 

นางสาวญาณี  จันทร์สมวงศ์ หัวหน้าภาคพัฒนาครูและบุคลากร 
ทางการศึกษา 1 

หัวหน้าโครงการ 
 

 นางชัชฎา  พารุ่ง ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

หัวหน้าคณะท างาน 
 

 นางสุพรรณี  สมิท ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

 นางสุรีย์พร  จึงประเสริฐศรี ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

นางอ าพร   จิตรใจ ครู คศ.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

นางสาวณัฏธิดา ฤทธาภัย ครู คศ.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา   

คณะท างาน 

นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล ช านาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา   

คณะท างาน 

 
 



๖๔ 
 

ผู้รวบรวมและจัดคู่มือการพฒันาครู 
ตามหลกัสตูรพัฒนาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาเพื่อใหม้ีและเลื่อน 

เปน็วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
    
นางชัชฎา  พารุ่ง ครูช านาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู  

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
คณะท างานและเลขานุการ 

นางสาวณัฏธิดา  ฤทธาภัย ครู คศ.3 สถาบันพัฒนาครู  
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 

คณะท างานและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 

 


