


 
 คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

คํานํา 

ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้

มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะ  

เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ในอันที่จะทําให้เกิดการ

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. 

กําหนด และมาตรฐานตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษากําหนดให้ ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 

ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องการให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้นําในการ

ปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

ก.ค.ศ.จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารง

ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 

ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ีผู้เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและ

แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบในการพัฒนาโดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืน และจัดทํารายละเอียดหลักสูตรเสนอ 

ก.ค.ศ.เพื่อทราบ โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดท่ีรับผิดชอบการพัฒนาต้องดําเนินการพัฒนาให้ได้มาตรฐานในด้านการ

บริหารจัดการ วิทยากรและวิทยากรพี่เล้ียง ส่ือและนวัตกรรมในการพัฒนา สถานท่ีที่ใช้ในการพัฒนา และการ

ประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ขอขอบคุณคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านท่ีได้ร่วม

พิจารณาปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบและจัดทํารายละเอียดหลักสูตรโดยยึดกรอบแนวทางตามท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

และหวังว่าหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ

สถานศึกษา จะสามารถพัฒนาให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพความเป็นผู้นํา และ

พฤติกรรมท่ีเหมาะสมต่อการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา สามารถนําความรู้และประสบการณ์จากการพัฒนาไปใช้

ในการบริหารสถานศึกษาให้องค์กรมีคุณภาพต่อไป 

       

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 



 
 คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สารบัญ 

 เร่ือง               หน้า 

คํานํา       
หลักการและเหตุผล ๑ 
วัตถุประสงค์ ๑ 
โครงสร้างหลักสูตร ๑ 
สมรรถนะท่ีใช้พัฒนา ๒ 
ระยะเวลาการพัฒนา ๒ 
คุณสมบัติผู้เข้าพัฒนา ๓ 
แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตร ๓ 
รายละเอียดหลักสูตร ๔ 
แนวทางการพัฒนา ๗ 
กระบวนการพัฒนา ๗ 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ ๘ 
วิทยากร ๘ 
การประเมินผลการพัฒนา ๘ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ๑๐ 
      รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการ 
                         สถานศึกษา 

๑๑ 

      รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ ๒๓ 
      รายวิชาที่ ๑.๓ บทบาทของผู้บริหารกับพิธีการ ๒๗ 
      รายวิชาที่ ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด ๓๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ ๔๑ 
      รายวิชาที่ ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ ๔๓ 
      รายวิชาที่ ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๕๗ 
      รายวิชาที่ ๒.๓  ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ 
                         การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

๖๓ 

      รายวิชาที่ ๒.๔  ผู้นําแห่งความศรัทธา ๖๙ 
      รายวิชาที่ ๒.๕  ทักษะการตัดสินใจ ๗๓ 



 
 คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สารบัญ (ต่อ) 
 เร่ือง         หน้า 
 

 

      รายวิชาที่ ๒.๖  ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
                         งานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๘๑ 

      รายวิชาที่ ๒.๗  การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT ๑๐๕ 
      รายวิชาที่ ๒.๘ การส่ือสารภาษาอังกฤษด้วย Echo English ๑๑๑ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ๑๑๕ 
     รายวิชาท่ี ๓.๑  การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา ๑๑๗ 
     รายวิชาท่ี ๓.๒  การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ ๑๒๒ 
     รายวิชาท่ี ๓.๓  การบริหารงาน ๔ ฝ่าย ๑๓๕ 
                          การบรหิารงานวิชาการ ๑๓๕ 
                          การบรหิารงบประมาณ ๑๔๐ 
                          การบรหิารงานบุคคล ๑๕๐ 
                          การบรหิารท่ัวไป ๑๖๐ 
     รายวิชาท่ี ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    ๑๖๖ 
     รายวิชาท่ี ๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ๑๗๐ 
     รายวิชาท่ี ๓.๖ การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ ๑๗๕ 
     รายวิชาท่ี ๓.๗ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน ๑๘๑ 
     รายวิชาท่ี ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ๑๘๕ 
ภาคผนวก ๒๐๐ 
    การสะท้อนการเรียนรู้ ๒๐๑ 
     ใบความรู้การสะท้อนการเรียนรู้ ๒๐๒ 
     ใบความรู้ PADLET APPLICATION    ๒๐๕ 
     สรุปองค์ความรู้ ๒๑๔ 
     กําหนดการพัฒนา 
     รายช่ือคณะทํางาน 

๒๑๕ 
๒๑๘ 

 



 ๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งบางตําแหน่ง และบางวิทยฐานะ  
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะทําให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล  และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี 
ก.ค.ศ. กําหนด และมาตรฐานตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษากําหนดให้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด ประกอบกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้นํา
ในการปฏิรูปการศึกษาและนํานโยบายสู่การปฏิบัติ 

ก.ค.ศ. จึงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. 
ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๔ ลงวันท่ี ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งน้ีผู้เข้ารับการพัฒนาต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ัง
ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาท่ี ก.ค.ศ. กําหนด จึงจําเป็น 
ต้องมีการพัฒนาสมรรถนะในลักษณะองค์รวม มีความยืดหยุ่น ท้ังสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู้ ให้มีความพร้อม
ในการดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษาและสามารถพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา มีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ 
บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นํา และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา สามารถนําการพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 
 
โครงสร้างหลักสูตร 

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ัง ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถานศึกษา ประกอบด้วย ๓ หน่วยการเรียนรู้  ใช้เวลาในการพัฒนา ๖๒ ช่ัวโมง ดังน้ี 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (๑๒ ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ (๒๑ ช่ัวโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๒๙ ช่ัวโมง) 



 ๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สมรรถนะที่ใช้พัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ

สถานศึกษา ได้นําสมรรถนะหลักและประจําสายงานผู้บริหารมาเป็นแนวทางในการกําหนดหน่วยการเรียนรู้ ดังน้ี 
หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ ประกอบด้วย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจ

ในศักด์ิศรีและเกียรติภูมิของความเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา มุ่งมั่นในการ บริหารจัดการหลักสูตรและการ
เรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม ประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดย
กระบวนการมีส่วนร่วม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ วิชาชีพ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็น
ผู้อํานวยการสถานศึกษา และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ ประกอบด้วย ความเป็นผู้นําทาง วิชาการและสามารถส่งเสริม
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นําทางวิชาการ มีความรู้ความ เข้าใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาของชาติ
และหลักการจัดการเรียนรู้ สามารถบริหารจัดการหลักสูตรและ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ สามารถ
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา ให้ความสําคัญและส่งเสริม ให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหารจัดการ
สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สามารถจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุ่มเทความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ประกอบด้วย ความสามารถวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา สามารถตัดสินใจบน พื้นฐานของข้อมูลและ
หลักการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถประยุกต์ใช้ หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า สามารถบริหาร จัดการระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา สามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาแสดงความสามารถในทาง
วิชาการ สามารถบริหารจัดการระบบภาคีเครือข่ายการพัฒนา สถานศึกษา สามารถนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมิน
และรายงานผล สามารถวิเคราะห์กฎหมาย กฎระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
ผู้อํานวยการสถานศึกษา และเรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

การพัฒนาตลอดหลักสูตร จะเน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแสดงบทบาทด้วยตนเองทั้งในรูปแบบงานกลุ่มและ
งานเด่ียว ซ่ึงเน้นสมรรถนะหลักคือ สมรรถนะการบริการที่ดี สมรรถนะการทํางานเป็นทีม สมรรถนะประจําสาย
งานเน้นสมรรถนะการส่ือสารและการจูงใจและสมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคคล 
 
ระยะเวลาการพัฒนา 

ใช้เวลาในการพัฒนา รวมเวลา ๖๒ ช่ัวโมง 



 ๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา 

ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 

 
แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา ( ๖๒ช่ัวโมง) 

ศึกษาค้นคว้า 
ด้วยตนเอง 

(TEPE 
Online) 

และ
ประเมินผล 
การศึกษา 
ด้วยตนเอง 

หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการ
สถานศึกษาที่พึงประสงค์  
(๑๒ ช่ัวโมง) 
   ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และ
ปรับกระบวนทัศน์ในการเป็น
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 
   ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สุนทรียภาพ 
   ๑.๓ บทบาทผู้บริหารกับพิธีการ 
   ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด 

 

หน่วยท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
(๒๑ ช่ัวโมง) 
   ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการ 
เปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่
ความสําเร็จ 
   ๒.๒ ผู้นําในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 
   ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลง
กระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัดและ
ประเมินผลตามหลักสูตร 
   ๒.๔ ผู้นําแห่งความศรัทธา        
   ๒.๕ ทักษะการตดัสินใจ  
   ๒.๖ ผู้นําในการนเิทศภายใน
พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและงานวิจัยมาใช้
พัฒนาคณุภาพการศึกษา  
   ๒.๗ การจดัการศึกษาทางไกล 
โดย DLTV/DLIT 

หน่วยที่ ๓ การบริหารและการ
จัดการในสถานศึกษา  
(๒๙ ช่ัวโมง) 
   ๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายใน 
สถานศึกษา 
   ๓.๒ การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  
   ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
   ๓.๔ การประกันคณุภาพภายใน
สถานศึกษา   
   ๓.๕ ชุมชนการเรยีนรู้ทาง
วิชาชีพ (PLC)    
   ๓.๖ การบริหารจัดการ
สถานศึกษายุค ๔.๐        
   ๓.๗ ศาสตร์พระราชาสู่การ
พัฒนาท่ียัง่ยืน  
   ๓.๘ การบริหารจัดการ
สถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 



 ๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

***************************************************************** 
 
กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา                          ระยะเวลา ๖๒ ช่ัวโมง  
         
หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (๑๒) ชั่วโมง 
 รายวิชาท่ี ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็น   เวลา ๖ ช่ัวโมง 

ผู้อํานวยการสถานศึกษา   
 รายวิชาท่ี ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ     เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
  รายวิชาท่ี ๑.๓ บทบาทผู้บริหารกับพิธีการ     เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
  รายวิชาท่ี ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด      เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 
หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ  (๒๑ ช่ัวโมง) 
 รายวิชาที่ ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ เวลา ๕ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๒ ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตร    เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน 

เป็นสําคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร   เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๔ ผู้นําแห่งความศรัทธา      เวลา ๑ ช่ัวโมง 

รายวิชาท่ี ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ      เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา   เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT   เวลา  ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๘ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร (Echo English)  เวลา  ๑ ช่ัวโมง 
 
 
 
 
 
 



 ๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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



 ๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

โครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 
รายละเอียดหลักสูตร 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

ประเมินก่อนพัฒนา 
ข้อสอบ 

จํานวน ๓๐ ข้อ 
๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ (๑๒) ชั่วโมง 

    ๑.๑  การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

๒ 

           การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

๔ 

    ๑.๒  การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ ๑ ชม. ๓๐ นาที 
    ๑.๓  บทบาทผู้บริหารกับพิธีการ ๑ ชม. ๓๐ นาที 
    ๑.๔  การพัฒนาทักษะการพูด ๓ 

๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ  (๒๑ ช่ัวโมง) 
    ๒.๑  วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  ๕ 
    ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ๓ 
    ๒.๓  ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
และการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร 

๓ 

     ๒.๔  ภาวะผู้นําแห่งความศรัทธา ๑ 
     ๒.๕  ทักษะการตัดสินใจ ๒ 
     ๒.๖  ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและ
งานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓ 

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

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



 ๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วย
การ

เรียนรู้ที่ 
รายละเอียดหลักสูตร 

เวลา 
(ชั่วโมง) 

๓ 

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

๑๒ 

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

     ๓.๘  การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ๓ 

ประเมินหลังพัฒนา 
ข้อสอบ 

จํานวน ๓๐ ข้อ 
 
แนวทางการพัฒนา  

๑. การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการพัฒนาและแหล่งเรียนรู้ก่อนการพัฒนา  
๒. การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
๓. การแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม  
 

กระบวนการพัฒนา  
๑. ระหว่างการพัฒนา  

ผู้เข้ารับการพัฒนารับฟังการบรรยาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ทั้งระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับ
วิทยากร วิทยากรพี่เล้ียง ผู้บริหารโครงการ และระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน ใช้กระบวนการกลุ่มในการ 
ดําเนินกิจกรรม ฝึกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน นําเสนอผลงานตามใบงานที่กําหนด  

๒. หลังการพัฒนา  
ผู้ผ่านการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและสามารถนําผล

การเรียนรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  



 ๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

 
วิทยากร  

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพี่เล้ียง ที่มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม มีความรอบรู้มีความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับ ในทางวิชาการ 
ทางการบริหารการศึกษา มีความรับผิดชอบการพัฒนาและสามารถสร้างบรรยากาศที่ดีใน การพัฒนา สามารถจัด
กิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นสําคัญ 
 
การประเมินผลการพัฒนา  

การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนาโดยจัดให้มีการประเมินผล ก่อนเข้ารับการ
พัฒนา ระหว่างการพัฒนา และเม่ือส้ินสุดการพัฒนา และใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง เน้นคุณภาพของผลงาน 
โดยกําหนดเกณฑ์ การประเมินผลและแบ่งการประเมิน ดังน้ี  

๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารและค้นคว้า จัดทําเอกสารสรุปรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง   
ส่งพร้อมวันรายงานตัว  

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

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

 



 ๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

พัฒนาท้ังหมด 



 ๑๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา    ระยะเวลา  ๖๒  ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์    ระยะเวลา  ๑๒  ช่ัวโมง  
 
คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

การพัฒนาบุคลิกภาพของผู้อํานวยการสถานศึกษา ทักษะการพูด อุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ มีการสร้าง
อุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา วินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยใช้วิธีการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติและการประเมินผลท่ี
หลากหลาย เพื่อให้ผู้อํานวยการสถานศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
วัตถุประสงค์   

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

ในการบริหารของสถานศึกษา 
 
ความคิดรวบยอด   

ผู้อํานวยการสถานศึกษายุคใหม่ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ บุคลิกภาพดี  มีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงค์ มีความมุ่งม่ันด้วยอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ สามารถบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
เป็นแบบอย่างที่ดี ให้แก่เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานทางการศึกษา  ส่งผลสัมฤทธ์ิต่อผู้เรียน สู่การพัฒนาการศึกษา
ของชาติ 
 
หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการที่พึงประสงค์ (๑๒) ชั่วโมง 
   รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์                      เวลา ๖ ช่ัวโมง 
    ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา      
   รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ     เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
    รายวิชาท่ี ๑.๓ บทบาทผู้บริหารกับพิธีการ             เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

   รายวิชาที่ ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด      เวลา ๓ ช่ัวโมง 



 
๑๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา  เวลา ๖ ช่ัวโมง  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีอุดมการณ์ กระบวนทัศน์ ของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา นําอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เน้ือหา 
๑. หลักและวิธีการในการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิในวิชาชีพ 
๒. การทํางานเป็นทีม การเป็นผู้นำและผู้ตามท ี่ดี 
๓. การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ 
๔. การส่ือสาร โน้มน้าวและจูงใจ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน  การประสานงาน การสร้างครือข่าย 

และการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๕. การวางแผนการทํางานอย่างสร้างสรรค์ 
๖. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานโดยกระบวนการมีส่วนร่วม 

ในสถานศึกษา 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นในเรื่อง จิตสาธารณะ การทํางานเป็นทีม กระบวนการคิด การส่ือสาร  

การวางแผน การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษากรณีศึกษาจากส่ือต่างๆ แล้วแบ่งกลุ่มเพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นอุดมการณ์  

ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษารายบุคคล และรายกลุ่ม 
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษาจากกรณีศึกษา จากเหตุการณ์ สถานการณ์ นโยบาย เพื่อนํามาวิเคราะห์

สังเคราะห์เป็นผังมโนทัศน์อุดมการณ์และกระบวนทัศน์ ของผู้เข้ารับการพัฒนารายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อให้ 
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติต่อราชการในบทบาทหน้าที่ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. วีดิทัศน์ 
๓. ใบงาน 
๔. ส่ืออุปกรณ์ 
๕. Flip Chat พร้อมขาต้ังและกระดาษ 



 
๑๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๖. ปากกาเมจิกหลากสี 
๗. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
๘. วีดิทัศน์ เพลงจําข้ึนใจช้ินงาน/ภาระงาน 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
๑๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา  
(ช่วงที่ ๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. เวลาในการพัฒนา ๒ ช่ัวโมง) 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ วิทยากร
ประจําวิชา 

พิธีกรเกริ่นนํา 
วิทยากร : จากจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกัน / ต่อจากน้ีต้อง
รับผิดชอบในการบริหารจัดการสถานศึกษา ฯลฯ จนถึง
ตัวอย่างของผู้อํานวยการสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ 

๕ นาที  

๒ วิทยากร
ประจําวิชา 

วีดิทัศน์ผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ ๔ แห่ง 
(สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ ขยาย
โอกาส) สถานศึกษาละ ๗ นาที 

๒๘ นาที วีดิทัศน์ 

๓ วิทยากร
ประจําวิชา 

เกริ่นนํา เช่ือมโยงจาก วีดิทัศน์ 
 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละจุด  

สัดส่วน วิทยากรพี่เล้ียงต่อผู้เข้ารับการพัฒนา เป็น ๑:๑๕ 
โดยพิจารณาจากสถานท่ีจัดอบรมหรือตามความเหมาะสม 
ซ่ึงทีมวิทยากรพี่เล้ียงแต่ละจุดควรดําเนินการแบ่ง/จัดกลุ่ม
ไว้ล่วงหน้า 

 ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละท่าน ทําใบงานท่ี ๑ (งาน
เด่ียว) (เวลา ๒๐ นาที)  

 ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละกลุ่มระดมความ 
คิดเห็นสะท้อนแนวความคิด มุมมอง ฯลฯ ที่ได้จากการ
ชม วีดิทัศน์ ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเร็จทั้ง ๔ 
แห่ง เก่ียวกับบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพนอก  รวมทั้ง
วิสัยทัศน์ในการทํางานของผู้อํานวยการสถานศึกษาใน
อุดมคติ ผนวกกับใบงานท่ี ๑ ของแต่ละท่าน โดยแต่ละ
กลุ่มระดมความคิดเห็นบน Flip chart แล้วสรุปเป็น
ผลงานของกลุ่มในใบงานที่ ๑ (งานกลุ่ม) (เวลา ๑๐ นาที)  

 เลือกตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาจํานวน 
๔ กลุ่ม นําเสนอใบงานท่ี ๑ ที่เป็นผลงานของกลุ่ม ในท่ี
ประชุมใหญ่ กลุ่มละ ๕ นาที (เวลา ๒๐ นาที)  

๕๐ นาที - ขาต้ัง Flip 
chart และ
กระดาษ 
- ปากกาเมจิก

หลากสี 
- ใบงานท่ี ๑ 

 งานเด่ียว 
และงานกลุ่ม 



 
๑๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๔ วิทยากร

ประจําวิชา 
สรุปข้อคิด ประเด็นองค์ความรู้ท่ีได้ที่เก่ียวข้องกับการ
สร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็น
ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๑๐ นาที  

๕ วิทยากร
ประจําวิชา 

ทุกคนในห้องประชุมยืนข้ึน ร้องเพลง“จําข้ึนใจ”พร้อมกัน 
https://m.youtube.com/watch?V=cxTF1wL06Q4 
 

๕ นาที วีดีทัศน์  
เพลงจําข้ึนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

บง.๑.๑/๑  
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑  คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบงานที่ ๑ 
ผู้อํานวยการสถานศึกษาในอุดมคติ  

ช่ือ – นามสกุล...................................................... เลขท่ี....... หน่วยการพัฒนา........................ เวลา............. น. 
คําชี้แจง  
ข้อที่ ๑. ให้ผู้รับการพัฒนา  เขียนมุมมอง แนวความคิด ที่เก่ียวข้องกับบุคลิกภาพภายใน-บุคลิกภาพภายนอก
รวมทั้งวิสัยทัศน์ในการทํางานของผู้อํานวยการสถานศึกษาในอุดมคติของท่าน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

���� วิสัยทัศน์ในการทํางาน 

� บุคลิกภาพภายใน 

 

� บุคลิกภาพภายนอก 

 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาในอุดมคติ 



 
๑๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
 

ข้อที่ ๒. ให้ผู้รับการพัฒนาแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็น สะท้อนแนวความคิด มุมมอง ฯลฯ ท่ีได้จากการชมวีดิทัศน์ 
ผู้บริหารสถานศึกษาท่ีประสบผลสําเสร็จท้ัง ๔ แห่ง เก่ียวกับบุคลิกภาพภายใน บุคลิกภาพภายนอก รวมท้ัง
วิสัยทัศน์ในการทํางานของผู้อํานวยการสถานศึกษา ในอุดมคติ ผนวกกับใบงานที่ ๑ ซ่ึงเป็นงานเด่ียวของแต่ละท่าน 
จากน้ันระดมความคิดเห็นบน Flip chart แล้วสรุปเป็นผลงานของกลุ่ม นําเสนอในที่ประชุมใหญ่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

���� วิสัยทัศน์ในการทํางาน 

� บุคลิกภาพภายใน 

 

� บุคลิกภาพภายนอก 

 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาในอุดมคติ 



 
๑๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา  (ต่อ)  
(ช่วงที่ ๒ เวลา  ๑๖.๑๕ – ๑๗.๑๕ น.  เวลาในการพัฒนา ๑ ชั่วโมง) 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ วิทยากร
ประจําวิชา 

- คณะวิทยากรแต่ละจุดพัฒนาคัดเลือกผู้อํานวยการ
สถานศึกษาที่ประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการ
สถานศึกษา จํานวน ๔ ท่าน (สถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ และ ขยายโอกาส คละกันทั้ง
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาหรือตามความเหมาะสม) 
ดําเนินการติดต่อประสานงานเพื่อร่วมการเสวนาและ
พิจารณาวิทยากรพี่เล้ียงเป็นผู้ดําเนินรายการเสวนา 
จํานวน ๑ คน) 
- ผู้ดําเนินรายการ ดําเนินการเสวนาในช่วงแรกโดยให้
ร่วมผู้เสวนา ได้ตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น ครบทั้ง๔ 
ท่าน 
- ผู้ดําเนินการสรุปการเสวนาในช่วงแรกพร้อมท้ัง
กระตุ้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสนใจ ติดตามรับฟังการ
เสวนา ในช่วงท่ี ๒ 
(ผู้ดําเนินการเสวนาแจ้งภาระงาน  การเสวนาในช่วงที่ ๒ 
หลังจากรับประทานอาหารเย็น) 

๖๐ นาที - จัดเตรียม
สถานท่ีบนเวที
เพื่อการเสวนา 
- จัดเตรียม
ส่ือ/วัสดุ
อุปกรณ์ท่ี
เก่ียวข้อง 

  พักรับประทานอาหารเย็น ๔๕ นาที  
 

หมายเหตุ  ผู้ดําเนินรายการออกแบบวางแผนหัวข้อการเสวนา ข้อคําถามไว้ล่วงหน้า โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
เวลา ช่วงแรกประมาณ ๑ ช่ัวโมง และช่วงที่ ๒ ประมาณ ๑ ช่ังโมง ๓๐ นาที พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้ร่วมเสวนารับทราบ
ข้อคําถามล่วงหน้า 

 

 

 

 



 
๑๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา  (ต่อ)  
(ช่วงที่ ๓ เวลา  ๑๘.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  เวลาในการพัฒนา ๓ ชั่วโมง) 
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ วิทยากร
ประจําวิชา 

 พิธีกรเกริ่นนําและนําเข้าสู่การเสวนา ในช่วงที่ ๒ 
 ผู้ดําเนินรายการเริ่มดําเนินการเสวนา ในช่วงท่ี ๒  

(รวมท้ังเปิดโอกาสให้มีการซักถาม) 
 ผู้ดําเนินรายการสรุปการเสวนา 

๙๐ นาที  

๒ วิทยากร
ประจําวิชา 

 แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา 
 เกริ่นนําให้ผู้เข้ารับการพัฒนา เขียนประวัติตนเองจาก

อดีต ปัจจุบัน และอนาคต การก้าวสู่การเป็นข้าราชการ
ครูจนถึงการก้าวสู่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา และ
เป้าหมายของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 ผู้เข้ารับการพัฒนาทํา ใบงานท่ี ๒ “My Life Timeline” 
(งานเด่ียว) 

๒๐ นาที ใบงานท่ี ๒ 
(งานเด่ียว) 

๓ วิทยากร
ประจําวิชา 

 ผู้เข้ารับการพัฒนานําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้กันภายใน
กลุ่มย่อยคนละประมาณ ๑ นาที (ประมาณ ๒๐ นาที) 

 ให้แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อนําเสนอในท่ี
ประชุมใหญ่ โดยสมาชิกแต่ละกลุ่มช่วยกันสรุป  รวบรวม  
การส่ังสมประสบการณ์และอุดมการณ์ในการก้าวสู่
ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามใบงานที่ ๒  “My 
Life Time line” ก่อนนําเสนอในที่ประชุมใหญ่  
นําเสนอทุกกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๕ นาที โดยเน้นการ
นําเสนอเป้าหมายในอีก ๕, ๑๐ ปี ข้างหน้า และ
เป้าหมายของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาตามทัศนะ
ของกลุ่ม (ประมาณ ๔๕ นาที) 

๖๕ นาที ใบงานท่ี ๒  
(งานกลุ่ม) 

๔ วิทยากร
ประจําวิชา 

 สรุปเน้ือหารายวิชา ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับ
กระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๕ นาที  

 

 



 
๑๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

บง.๑.๑/๒ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์ 
รายวิชาที่ ๑.๑ การสร้างอุดมการณ์และปรับกระบวนทัศน์ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบงานที่ ๒ 
“My Life Timeline”  

ช่ือ – นามสกุล...................................................... เลขที่....... หน่วยการพัฒนา........................ เวลา............. น. 
คําชี้แจง  
ข้อที่๑. ให้ผู้รับการพัฒนา  เขียนประวัติตนเองจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต การก้าวสู่ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษาและเป้าหมายของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา     
 

•••• ภูมิหลัง – การศึกษา – การก้าวสู่อาชีพรับข้าราชการครู 
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.................................................................................................................................................................................... 



 
๒๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

“My Life Timeline” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามทัศนะของท่าน 

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

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

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

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

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

๒๕๖๒ 
ผู้อํานวยการโรงเรียน

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

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

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

๒๕๖๑ 
ความภาคภูมิใจ

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

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

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

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

เป้าหมายในอีก ๕ ปี ข้างหน้า 

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

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

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

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

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

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

๒๕๖๗ 

๒๕๗๒ 

เป้าหมายในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า 

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

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

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

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

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

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



 
๒๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ข้อที่ ๒ ให้ผู้รับการพัฒนา แต่ละกลุ่ม นําเสนอใบงานท่ี ๒ (งานเด่ียว) แลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกลุ่ม 
ระดมความคิดเห็น สรุป รวบรวม การส่ังสมประสบการณ์ และอุดมการณ์ ในการเข้าสู่ตําแหน่งผู้อํานวยการ
สถานศึกษา ตามใบงานท่ี ๒ โดยเป็นผลรวมของกลุ่ม และนําเสนอในที่ประชุมใหญ่ (โดยเน้นการนําเสนอเป้าหมาย
ในอีก ๕, ๑๐ ปี ข้างหน้า และเป้าหมายของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษาตามทัศนะของกลุ่ม) 
 

•••• ภูมิหลัง – การศึกษา – การก้าวสู่อาชีพรับข้าราชการครู (สารสนเทศรายกลุ่ม) 
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.................................................................................................................................................................................... 



 
๒๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

“My Life Timeline” 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

เป้าหมายของการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา ตามทัศนะของกลุ่ม 

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

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

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

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

๒๕๖๒ 
ผู้อํานวยการโรงเรียน

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

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

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

๒๕๖๑ 
ความภาคภูมิใจ

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

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

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

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

เป้าหมายในอีก ๕ ปี ข้างหน้า 

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

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

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

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

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

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

๒๕๖๗ 

๒๕๗๒ 

เป้าหมายในอีก ๑๐ ปี ข้างหน้า 

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

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

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

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

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

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



  คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา ๒๓ 

รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ   เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ  
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาวิเคราะห์บุคลิกภาพตนเองและหาวิธีการแนวทางการปรับปรุงฝึกฝนตนเองได้     
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
เนื้อหา 

๑.  การพัฒนาบุคลิกภาพ   
 การวิเคราะห์ตัวเอง (Self  Analysis) การปรับปรุงและฝึกฝนตนเอง (Self Improvement and 
Training) การแสดงออก (Behavior) การประเมินผล (Evaluation) 

๒.  การพัฒนาบุคลิกภาพด้านต่าง ๆ 
 ๒.๑ การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย การแต่งกายในโอกาสต่าง ๆ การวางตัวอย่างสง่างาม การพูด การยืน 

การเดิน การวางท่าทีท่าทาง การส่ือสาร เป็นต้น 
 ๒.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม การพูด มารยาทในการรับประทานอาหาร การทักทาย ความไม่

เห็นแก่ตัว ความซื่อสัตย์ ความบริสุทธ์ิใจ การรู้จักใจเขาใจเรา ความเป็นคนตรงต่อเวลา 
 ๒.๓ การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์ การควบคุมอารมณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ การกล้าแสดงออก

อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ การแสดงออกความรัก ความไม่พอใจ ในระดับพอดี  
 ๒.๔ การพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญา การพัฒนาตนเองให้มีภูมิรู้ ความรู้สึกนึกคิดเจตคติ และความ

สนใจ   
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ชมวีดิทัศน์ การบรรยายให้ความรู้ เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 
๒. วิทยากรประจําวิชา บรรยายให้ความรู้ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ การวิเคราะห์บุคลิกภาพ

ของตนเอง 
๓. เขียนใบงานการวิเคราะห์ตัวเอง (Self Analysis) การปรับปรุงและฝึกฝนตนเอง (Self Improvement 

and Training) 
๔. วิทยากรประจําวิชา จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ/สาธิต และสรุปบทเรียน 

 
 
 



  คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา ๒๔ 

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

http://tn-sumittano5.blogspot.com/ 
https://veenakhacheechit.files.wordpress.com/2011/10/e0b8abe0b899e0b988e0b8a7e0
b8a2-7.pdf 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมิน 

๑. สังเกตพฤติกรรมและบุคลิกภาพผู้เข้ารับการพัฒนา 
๒. ตรวจผลงานจากการฝึกปฏิบัติ 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาบุคลิกภาพ มีประสบการณ์ เทคนิค 
วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมพัฒนาโดยเน้นการ
เสริมสร้างบุคลิกภาพแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา ๒๕ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์       
รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ   เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
วิทยากร :  ดร.สุรัสวดี มุสิกบุตร 
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย / กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร เกริ่นนํา การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สุนทรียภาพ   
 

๕ นาที  

๒ วิทยากรประจําวิชา 
  

ชมวีดิทัศน์ การพัฒนาบุคลิกภาพและ
สุนทรียภาพของผู้บริหาร   
โดย ดร.สรัสวดี  มุสิกบุตร สถาบัน
พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
 

 
๓๐ นาที 

 
วีดิทัศน์ 

๓ วิทยากรประจําวิชา บรรยาย / สาธิต  บุคลิกภาพต่างๆ 
เช่นการยืน  การเดิน การพูด การแต่ง
กาย การวางท่าทีท่าทาง การทักทาย
การแสดงความรัก ความไม่พอใจ เป็น
ต้น  
 

๓๐ นาที  
 

๔ เขียนใบงาน วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองปัจจุบัน 
และแนวทางการปรับปรุงฝึกฝนตนเอง 
 

 
๒๐ นาที 

 
ใบงานที่ ๑ 

 
 
 
 
 
 
 



  คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา ๒๖ 

บง.๑.๒/๑ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ 
รายวิชาที่ ๑.๒ การพัฒนาบุคลิกภาพและสุนทรียภาพ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑ 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........หน่วยพัฒนา....................................เวลา.................น. 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา วิเคราะห์บุคลิกภาพของตนเองปัจจุบันและแนวทางการปรับปรุงตนเอง 

การวิเคราะห์ตัวเอง  
(Self Analysis)   

การปรับปรุงและฝึกฝนตนเอง 
(Self Improvement And Training) 

การพัฒนาบุคลิกทางกาย   
 
 
 
 

 

การพัฒนาบุคลิกทางสังคม    
 
 
 
 
 

 

การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์   
 
 
 
 

 

การพัฒนาบุคลิกภาพทางสติปัญญา     
 
 
 
 

 

 



 ๒๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๑.๓ บทบาทของผู้บริหารกับพิธีการ       เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 
 
วัตถุประสงค์ 

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

 
เนื้อหา 

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

๒. การข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการพิธีกรรมต่าง ๆ 
๒.๑ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
๒.๒ การวางพานพุ่ม  

๒.๒.๑ พานพุ่มดอกไม้ 
๒.๒.๒ พานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง 

๒.๓ การวางธูปเทียนแพและเครื่องทองน้อย 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม   

๑. วิทยากรบรรยายประกอบการสาธิต การจัดโต๊ะหมู่บูชาประเภทต่าง ๆ และข้ันตอนและวิธีการ จัดพิธีการ 
พิธีกรรมต่าง ๆ 

๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาความรู้ด้วยตนเอง จากใบความรู้ท่ีกําหนด 
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. โต๊ะหมู่บูชา พระพุทธรูป แจกันดอกไม้ ธูปเทียน 
๒. พานพุ่มดอกไม้ พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 



 ๒๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๓. ธูปเทียนแพ 
๔. เครื่องทองน้อย 
๕. เว็บไซต์ 
    https://www.m-culture.go.th/roiet/images/2551/table11.pdf 
    http://artculture.nsru.ac.th/artculture/files/.pdf 
   http://udn.onab.go.th/attachments/377.pdf 

 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

สรุปองค์ความรู้ 
 
การวัดผลประเมินผล 

๑. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา 
๒. สังเกตพฤติกรรมการฝึกปฏิบัติ 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีความเช่ียวชาญ วิธีการจัดพิธีการพิธีกรรมต่าง ๆ สามารถ
ถ่ายทอดความรู้ สาธิต ฝึกปฏิบัติแก่ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ดี เข้าใจง่าย นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์         เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

รายวิชาที่  ๑.๓  บทบาทของผู้บริหารกับพิธีการ 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย / กิจกรรม เวลา ส่ือ / อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร เกริ่นนํา “พิธีการ พิธีกรรมต่างๆท่ีผู้บริหาร
ต้องรู้และปฏิบัติ  และแนะนําวิทยากร 

 
๕ นาที 

 

๒ วิทยากรประจําวิชา แจ้งวัตถุประสงค์ ความสําคัญของพิธีการ 
พิธีกรรมต่าง ๆ บรรยายและสาธิตพิธีการ 
พิธีกรรมต่าง ๆ ดังน้ี 
๑. การจัดโต๊ะหมู่บูชา 
 ๑.๑ การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีทางศาสนา 
 ๑.๒ การจัดโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวายพระพร 
  ๑.๓ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในพิธีรับ
พระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ หรือ
ของพระราชทาน 
 ๑.๔ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในการรับ 
เสด็จฯ หรือตามเส้นทางเสด็จฯ 
 ๑.๕ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในพิธีถวาย
สักการะเน่ืองในวันสําคัญเก่ียวกับ สถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๑.๖ การต้ังโต๊ะหมู่บูชาในการประชุม
หรือสัมมนา 
๒.  การข้ันตอนและวิธีการจัดพิธีการ
พิธีกรรมต่าง ๆ 
 ๒.๑ การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 
  ๒.๒ การวางพานพุ่ม  
  ๒.๒.๑ พานพุ่มดอกไม้ 
  ๒.๒.๒ พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง 

๖๐ นาที ๑.โต๊ะหมู่บูชา  
พระพุทธรูป 
แจกันดอกไม้  
ธูปเทียน 
๒. พานพุ่มดอกไม้  
พานพุ่มเงิน   
พานพุ่มทอง 
๓. ธูปเทียนแพ 
๔. เครื่องทอง
น้อย 
๕. ใบความรู้ 
 



 ๓๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย / กิจกรรม เวลา ส่ือ / อุปกรณ์ 

   ๒.๓ การวางธูปเทียนแพและเครื่อง
ทองน้อย 

๓ วิทยากรประจําวิชา ฝึกปฏิบัติผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติ 
และสรุปบทเรียน 

๒๕ นาที 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด  เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 
เน้ือหา 

เทคนิควิธีการพูดในโอกาสต่าง ๆ เป็นเชิงบวกอย่างสร้างสรรค์ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ชมวีดิทัศน์เทคนิควิธีการพูดแนะนําตนเอง และการพูดในที่ชุมชน 
๒. วิทยากรจัดการเรียนรู้โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อฝึกปฏิบัติการพูดในลักษณะการพูด  

แบบฉับพลัน และการพูดตามหัวข้อที่กําหนด 
๓. วิทยากรวิพากย์ให้คําแนะนํา 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. เอกสารประกอบการบรรยาย 

 
ช้ินงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การประเมินทักษะการพ ูด 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
 
 



 ๓๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความเช่ียวชาญในการพัฒนาทักษะการพูดมีประสบการณ์ 

เทคนิค วิธีการถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดย
เน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถฝึกปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คือพูดให้ได้ใจคน พูดให้ได้งาน พูดให้ผ่าน
ปัญหา นําพาสู่ความสําเร็จอย่างสร้างสรรค์ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์                                   

รายวิชาที่ ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด       เวลา ๓ ชั่วโมง 

 ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ วิทยากรประจําวิชา พิธีกรเกริ่นนํา 

วิทยากร : ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เหตุผลการ 
พัฒนาทักษะการพูด ให้เป็นไปตาม 
คุณลักษณะผู้อํานวยการสถานศึกษา        
ท่ีพึงประสงค์ และเช่ือมโยงไปกับการทํา
กิจกรรม การพูดแนะนําตนเอง ชมวีดิทัศน์ 
 

๓๐ นาที VTR 

๒ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงดําเนินการให้ผู้เข้ารับการ 
พัฒนาทํากิจกรรมตามที่กําหนด  ดังน้ี  
๑. การพูดแนะนําตนเอง โดยการจับคู่ฝึก 
พูดแนะนําตัวเอง คนละ ๒ นาที  
๒. จับสลากสุ่มรายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา ให้
มาแนะนําตนเองในที่ประชุมใหญ่  ๑๐ คน 
 

๒๐ นาที  

๓ วิทยากรประจําวิชา  
 

เกริ่นนําเทคนิคการพูด และให้ผู้เข้ารับ  
การพัฒนาทํากิจกรรม 
 

๕ นาที  

๔ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงดําเนินการให้ผู้เข้ารับการ 
พัฒนาดําเนินการตามกิจกรรม ดังต่อไปน้ี  
๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๓๐ คน 
(อัตราส่วนพี่เล้ียง ๑/๑๕)  
๒. การจัดทําสคริป การพูดโดยให้ผู้เข้า รับ
การพัฒนากําหนดหัวข้อได้เอง ซ่ึง 
ประกอบด้วย บทนํา  เน้ือเรื่อง  สรุป  

๓๐ นาที ใบงานท่ี ๑ 
(บง.๑.๔/๑) 



 ๓๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๓. นําเสนอสคริป ในท่ีประชุมใหญ่ โดยการ
สุ่มแต่ละกลุ่ม ประมาณ  ๕  กลุ่ม กลุ่มละ ๕ 
นาที  
๔. พี่เล้ียงท่ีเป็นตัวแทน สรุปการทํา 
กิจกรรมครั้งน้ี ว่าเป็นอย่างไร ต้องแก้ไข 
แบบไหน  และเสนอแนะแนวทางที่ ถูกต้อง
เหมาะสม 

๕ วิทยากรประจําวิชา  
 

เกริ่นนําในเรื่องของศิลปะการพูดในท่ีชุมชน 
โดยให้ดู Clip VDO อ.สุรวัฒน์ ชมพูพงศ์ 
และข้ันตอน พูดให้ประทับใจ Clip  VDO  
อ.วิสูตร แสงอรุณเลิศ (บอย) 

๑๐ นาที Clip VDO   

๖ วิทยากรประจําวิชา  
 

สรุปเน้ือหาจาก Clip VDO พร้อมทั้งให้ผู้เข้า 
รับการพัฒนาทํากิจกรรม 

๕ นาที  

๗ วิทยากรพี่ คณะพี่เล้ียงจัดเตรียมหัวข้อการพูดในที่ 
ชุมชนและดําเนินการให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
ดําเนินการตามกิจกรรม ดังต่อไปน้ี  
๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ๓๐ คน 
(อัตราส่วนพี่เล้ียง ๑/๑๕) 
 ๒. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจับฉลากหัวข้อการ 
พูดและพูดตามหัวข้อท่ีจับฉลากได้โดย 
รวบรวมความคิดภายในกลุ่มของตนเอง  
 ๓. สุ่มกลุ่ม ประมาณ  ๓ – ๕ กลุ่ม มา 
นําเสนอในท่ีประชุมใหญ่ กลุ่มละ ๓ นาที  
 ๔. พี่เล้ียงที่เป็นตัวแทน สรุปการทํา
กิจกรรม ครั้งน้ี ว่าเป็นอย่างไร ต้องแก้ไข
แบบไหน  และเสนอแนะแนวทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม 

๒๐ นาที ใบงานท่ี ๒ 
   (บง.๑.๔/๒) 

๘ วิทยากรพี่เล้ียง คณะพี่เล้ียงจัดเตรียมหัวข้อการพูดฉับพลัน 
จํานวน ๕๐ หัวข้อ และดําเนินการให้ผู้เข้า 

๔๐  นาที ใบงานท่ี ๓ 
(บง.๑.๔/๓) 



 ๓๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
รับการพัฒนาดําเนินการตามกิจกรรม 
ดังต่อไปน้ี  
๑.ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจับฉลากหัวข้อการ 
พูดแล้วนํามาเขียนสคริปการพูดในใบงานท่ี ๓  
๒. ซักซ้อมการพูด เพื่อจะทําการสอนการ
พูดแบบฉับพลัน ๓ นาที กับวิทยากร
รายวิชา ประจําหน่วย  
๓. วิทยากรรายวิชาประจําหน่วย สรุปการ 
ทํากิจกรรม ว่าเป็นอย่างไร ต้องแก้ไขแบบ 
ไหน และ เสนอแนะ แนวทางท่ีถูกต้อง 
เหมาะสม 

 

 

หัวข้อพูดในที่ชุมชนให้ประทับใจ ๑๐ หัวข้อ  

  ๑. กล่าวแสดงความยินดีท่ีคุณครูได้รับรางวัลคุรุสดุดี  
๒. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้  
๓. กล่าวให้โอวาทแก่คณะครูและนักเรียนที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ  
๔. กล่าวเปิดการเข้าค่ายคุณธรรมนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๑  
๕. กล่าวเปิดการอบรมครูของศูนย์ ERIC  
๖. กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ครูได้รับพระราชทานปริญญาบัตรระดับมหาบัณฑิตหน้าเสาธง  
๗. กล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัล  
๘. กล่าวปิดงานกีฬาสีของโรงเรียน  
๙. กล่าวเปิดปฐมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และปีที่ ๔  
๑๐. กล่าวเปิดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี ๓ และปีท่ี ๖ 

 
 ประเด็นการพูดแบบฉับพลัน  

๑. กล่าวอําลาเพื่อเดินทางไปรับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน  ณ  โรงเรียนแห่งใหม่  
๒. กล่าวแสดงความรู้สึกเมื่อเดินทางมารับตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียน  
๓. กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน  ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๒  



 ๓๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔. กล่าวอวยพรวันเกิดให้กับข้าราชการครูในโรงเรียน  
๕. กล่าวแสดงความยินดีในโอกาสที่ข้าราชการครูในโรงเรียน  ได้รับวิทยะฐานะสูงข้ึน  
๖. กล่าวในโอกาสท่ีเป็นประธานงานมงคลสมรส  
๗. กล่าวในโอกาสท่ีเป็นประธานงานข้ึนบ้านใหม่ของครูในโรงเรียน  
๘. กล่าวในโอกาสเล้ียงส่งข้าราชการครูท่ีได้ย้ายโรงเรียน  
๙. กล่าวในโอกาสเล้ียงอําลาข้าราชการครูท่ีเกษียณอายุราชการ  
๑๐. กล่าวต้อนรับคณะท่ีมาศึกษาดูงานการจัดการศึกษาในโรงเรียน  
๑๑. กล่าวเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
๑๒.  การอบรมนักเรียนหน้าเสาธง  
๑๓.  ปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่จะจบการศึกษา  
๑๔.  กล่าวขอบคุณแขกในงานมงคลสมรส ในฐานะเจ้าภาพท้ัง ๒ ฝ่าย  
๑๕.  กล่าวให้โอวาทนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค  
๑๖.  แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียนด้านวิชาการต่อท่ีประชุมผู้ปกครองนักเรียน  
๑๗.  แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียนด้านบุคลากรต่อคณะครูในโรงเรียน  
๑๘.  แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียนด้านงบประมาณต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
๑๙.  แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียนด้านการบริหารทั่วไปต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
๒๐.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษาในรอบปี  
๒๑.  กล่าวเปิดงานชุมนุมรอบกองไฟของกองลูกเสือของโรงเรียน  
๒๒.  กล่าวปิดงานชุมนุมรอบกองไฟกองลูกเสือของโรงเรียน  
๒๓.  กล่าวปิดงานกีฬาภายในของโรงเรียน  
๒๔.  กล่าวถึงการบริหารจัดการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาต่อคณะกรรมการประเมิน  
๒๕.  ช้ีแจงแนวทางนโยบายการพัฒนาโรงเรียนสู่มาตรฐานสากลต่อคณะครู  
๒๖.  สรุปแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของโรงเรียนต่อคณะกรรมการประเมิน  
๒๗.  กล่าวขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ศึกษาดูงาน  
๒๘.  กล่าวขอบคุณผู้มีอุปการคุณของโรงเรียน  
๒๙.  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินภายนอก  (สมศ.)  
๓๐.  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทาน  
๓๑.  กล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ  
๓๒.  กล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่  
๓๓.  กล่าวต้อนรับครูที่ย้ายมาใหม่  



 ๓๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๓๔.  ประชาสัมพันธ์นักเรียนให้เชิญชวนผู้ปกครองไปใช้สิทธ์ิเลือกต้ัง   
๓๕.  ให้ข้อคิดแก่คณะครูก่อนท่ีจะศึกษาดูงาน  
๓๖.  กล่าวให้ขวัญกําลังใจแก่นักเรียน และครูที่กลับจากการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  
๓๗.  กล่าวต้อนรับคณะกรรมการกลุ่ม/สหวิทยาเขต ที่จะมาประชุมท่ีโรงเรียนของเรา  
๓๘. กล่าวให้โอวาทในการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ 
๓๙.  กล่าวขอบคุณครูท่ีมาอวยพรวันเกิดผู้อํานวยการโรงเรียน  
๔๐. กล่าวในโอกาสที่เป็นประธานในงานอุปสมบท  
๔๑. กล่าวต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ตรวจราชการท่ีมาใช้สถานท่ีของโรงเรียน  
๔๒. กล่าวต้อนรับคณะครูที่มาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียน  
๔๓. กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ)  
๔๔. กล่าวเปิดกิจกรรมงานวันคริสต์มาสของโรงเรียน (ภาษาอังกฤษ)  
๔๕. กล่าวเปิดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ของโรงเรียน  
๔๖. กล่าวเปิดกิจกรรมงานวันภาษาไทยของโรงเรียน  
๔๗. กล่าวให้โอวาทในวันไหว้ครู  
๔๘. กล่าวเปิดงานวันคืนสู่เหย้าประจําปีของโรงเรียน  
๔๙. กล่าวเปิดงานวันสถาปนาโรงเรียน  
๕๐. กล่าวเปิดกิจกรรมวันแม่/วันพ่อแห่งชาติ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๓๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

รายวิชาท่ี ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑ 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
การจัดทําสคริปต์การพูด (กําหนดหัวข้อในการพูดเอง) 

หัวข้อเรื่องที่พูด…………………………………………………………………………........................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 

บง.๑.๔/๑ 



 ๓๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

รายวิชาท่ี ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๒ 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
การจัดทําสคริปต์การพูด (การพูดในชุมชน) 

หัวข้อเรื่องที่พูด…………………………………………………………………………........................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 

บง.๑.๔/๒ 



 ๔๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ คุณลักษณะของผู้อํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค์ 

รายวิชาท่ี ๑.๔ การพัฒนาทักษะการพูด 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๓ 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
การจัดทําสคริปต์การพูด (การพูดในโอกาสต่างๆ ) พูดฉับพลัน 

หัวข้อเรื่องที่พูด…………………………………………………………………………........................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 

บง.๑.๔/๓ 



 

 

 

๔๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา    ระยะเวลา ๖๒ ช่ัวโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ภาวะผู้นำทางวิชาการ     ระยะเวลา ๒๑ ช่ัวโมง 
 
คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

ภาวะผู้นําทางวิชาการมุ่งพัฒนาเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ นโยบาย ภารกิจ จุดเน้น การบริหาร 
จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการนิเทศภายในส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ ฝึกปฏิบัติ ประเมิน วิเคราะห์และวางแผน
เก่ียวกับ การบริหารการเปล่ียนแปลง ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มียุทธศาสตร์การบริหารสู่ความสําเร็จ  เป็นผู้นําทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีภาวะ ผู้นําทางวิชาการ สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีภาวะผู้นําทางวิชาการและสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทําหลักสูตร พัฒนาหลักสูตร ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง 
และตามความต้องการของสถานศึกษา มีการนําหลักสูตรไปใช้ และประเมินผลการใช้หลักสูตรได้อย่างเป็นระบบ 

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเป็นผู้นําการจัดการเรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและวัดผล 
ประเมินผลตามหลักสูตรการสอนได้ 

๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดําเนินการนิเทศภายในได้อย่างหลากหลายสอดคล้องกับบริบทของ 
สถานศึกษา 

๕. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทํานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิจัยในช้ันเรียนและนํา 
ผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ 
 
ความคิดรวบยอด 

ภาวะผู้นําทางวิชาการเป็นทักษะสําคัญสําหรับผู้อํานวยการสถานศึกษาซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนและต่อ
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของชาติ 
 



 

 

 

๔๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ (๒๑ ช่ัวโมง) 

 รายวิชาท่ี ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ เวลา ๕ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๒ ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตร     เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียน            เวลา ๓ ช่ัวโมง 
                               เปน็สําคัญและการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร       
  รายวิชาที่ ๒.๔ ผู้นําแห่งความศรัทธา       เวลา ๑ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ       เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ       เวลา ๓ ช่ัวโมง 
                              และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา        
 รายวิชาท่ี ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT     เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาท่ี ๒.๘ การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร Echo English                     เวลา ๑ ช่ัวโมง 
 
 
 
 



 
๔๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  เวลา ๕ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการวิเคราะห์สภาพ 
ปัจจุบัน ปัญหา นโยบายและตามความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารการเปล่ียนแปลงและเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ 
 

เนื้อหา 
๑. การกําหนดวิสัยทัศน์ทางด้านวิชาการโดยกระบวนการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา นโยบายและตาม

ความต้องการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  
๒. การบริหารการเปล่ียนแปลง 

  ๒.๑ กระบวนการบริหารการเปล่ียนแปลง 
  ๒.๒ นโยบายกระทรวง นโยบายรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วน และนโยบายท่ีเก่ียวข้อง 
  ๒.๓ การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา 
๒. กําหนดใบงานกรณีศึกษา (ช่ือโรงเรียน พื้นท่ี จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวนนักเรียน  

พ้ืนที่เขตบริการ ปัญหา/อุปสรรคทางวิชาการ) 
๓. จัดทําวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ 
๔. สรุปและนําเสนอผลการปฏิบัติเป็นรายกลุ่ม 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
๒. แบบสรุปการจัดทําวิสัยทัศน์การบริหารวิชาการสู่ความสําเร็จ 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
 



 
๔๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติโดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนามี
วิสัยทัศน์และสามารถเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการ  และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๔๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  เวลา ๓ ชั่วโมง   
ช่วงที่ ๑ วันที่ ๒ ของการอบรม  ช่วงเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. (เวลา ๓ ช่ัวโมง) 
วิทยากร : ว่าท่ีร้อยตรี ดร.ทวีศักด์ิ  นามศรี  และ ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์   
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร พิธีกร - เกริ่นนํา 
        - วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
        - ความหมาย ความสําคัญของผู้นําการเปล่ียนแปลง 
        – แนะนําวิทยากร 
             ว่าที่ ร.ต.ทวีศักด์ิ นามศรี 
             ดร.สุปราณี  ไกรวัตนุสสรณ์ 
 

๕ นาที ประวัติวิทยากร 

๒ วิทยากร
ประจําวิชา
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

ชมวีดิทัศน์การบรรยายของวิทยากรตามเน้ือหาวิชา 
 ความหมายของวิสัยทัศน์ 
 การวิเคราะห์สภาพปัจจุบันขององค์กรและความต้องการ

พัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 
 การกําหนดวิสัยทัศน์สู่ความสําเร็จด้านงานวิชาการ 
 การบริหารการเปล่ียนแปลง 
 การนํานโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

 

๓๐ นาที วีดิทัศน์ 

๓ วิทยากร 
ประจําวิชา 

ดูคลิปประกอบ  
ผู้นําการเปล่ียนแปลง -  โดยท่าน ว.วชิระ เมธี 
 

๕ นาที วีดิทัศน์ 

๔ วิทยากร
ประจําวิชา
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

อธิบายกิจกรรมและใบงาน และดําเนินการกิจกรรม 
-ใบงานท่ี ๑ (งานเด่ียว) บง.๒.๑/๑ 
เขียนกําหนดวิสัยทัศน์สู่ความสําเร็จ 
 

๓๐ นาที ใบงานที่ ๑ 
(บง.๒.๑/๑) 

๕ วิทยากร
ประจําวิชา

กิจกรรมนําเสนอใบงานที่ ๑ (บง.๒.๑/๑) 
ตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ นําเสนอใบงาน  

๒๐ นาที ใบงานที่ ๑ 
เครื่องฉายภาพ 



 
๔๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

แนวคิดท่ีมาของวิสัยทัศน์  ๑๐  คนๆ ละ ๒ นาที 
 

๓ มิติ
(Visualizer) 

๖ วิทยากร
ประจําวิชา
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

วิทยากรพี่เล้ียงวิพากษ์ ให้ข้อเสนอแนะ  
และสรุปองค์ความรู้  ใบงานท่ี ๑ (บง.๒.๑/๑) 
 

๕ นาที  

๗ พักเบรก 
 

๑๐ นาที  

๘ วิทยากร 
พี่เล้ียง 

ชมวีดิทัศน์นโยบายของ สพฐ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
 
 

๒๐ นาที วีดิทัศน์ 

๙ วิทยากร
ประจําวิชา
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

อธิบายกิจกรรมและใบงาน และดําเนินการกิจกรรม 
-ใบงานท่ี ๒ (บง.๒.๑/๒) การนํานโยบายของ สพฐ. สู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษาที่เป็นรูปธรรม  โดยแบ่งผู้เข้ารับการ
พัฒนาฯ เป็นกลุ่ม ให้แต่ละกลุ่มนํานโยบายสู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษากลุ่มละ ๑ เรื่อง  
 

๒๕ นาที ใบงานที่ ๒ 
(บง.๒.๑/๒) 

๑๐ วิทยากร
ประจําวิชา
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

กิจกรรมนําเสนอใบงานที่ ๒  
ตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ นําเสนอใบงานท่ี ๒  
โดยตัวแทนกลุ่ม จํานวน ๕  กลุ่มๆ ละ ๔ นาที 

๒๐ นาที เครื่องฉายภาพ 
๓ มิติ
(Visualizer) 

๑๑ วิทยากร
ประจําวิชา 
 

วิพากษ์ให้ข้อเสนอแนะและสรุปองค์ความรู้ ใบงานท่ี ๒ 
 

๕ นาที  

๑๒ วิทยากร
ประจําวิชา 
 

สรุปองค์ความรู้ทั้งหมดในรายวิชา ๒.๑ ๕ นาที  

 
 



 
๔๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒  ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
         รายวิชาท่ี ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑  (งานเด่ียว) 

ช่ือ.........................................................กลุ่มที่.............รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา.........................เวลา..........น. 

คําชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ตามมุมมอง แนวความคิด
ของตนเองในการเป็นผู้นําการเปล่ียนทางวิชาการสู่ความสําเร็จของสถานศึกษา 

วิสัยทัศน์ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

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

พันธกิจ 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

เป้าประสงค์ 

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

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

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

กลยุทธ์ 
.................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

 

บง.๒.๑/๑ 



 
๔๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

        หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒  ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
         รายวิชาท่ี ๒.๑ วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงทางวิชาการสู่ความสําเร็จ  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่ ๒  (งานกลุ่ม) 

ช่ือ.........................................................กลุ่มที่.............รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา.........................เวลา..........น. 

คําช้ีแจง ให้ ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ระดมความคิดร่วมกันในการนํานโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติใน
สถานศึกษาให้เป็นรูปธรรมและนําสู่ความสําเร็จของสถานศึกษา 

แนวทางการนํานโยบายของ สพฐ. สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บง.๒.๑/๒ 



 
๔๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๑ ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ต่อ)       เวลา ๑ ชั่วโมง 
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๒ ของการอบรม ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น.  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงไปใช้ในบริหารจัดการ 

 
เนื้อหา 

๑. ความหมายของคําว่า ผู้นําการเปล่ียนแปลง 
๒. แนวทางการบริหารจัดการภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o  

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่ม  จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยกตัวอย่างบุคคลที่เป็นผู้นําด้านการ 
การเปล่ียนแปลง ท่ีเป็นยอมรับโดยทั่วไป ๓-๕ คน 

๒. วิทยากรประจํากลุ่ม ให้ทุกได้แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นตามใบงานที่ ๑ จากน้ันคัดเลือก
ตัวแทนเพื่อนําเสนอ 

๓. สรุปบทเรียน 
 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ประวัติและผลงาน บุคคลที่เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 
๒. ใบงาน 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานท่ี ๑ (บง.๒.๑/๓) 
 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
 



 
๕๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความสามารถในการพูด/บรรยายที่สามารถปลุกเร้า กระตุ้นความคิดจนนําไปสู่สํานึกท่ีดี 

และสามารถให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวงเสวนา กํากับ ควบคุมให้อยู่ในประเด็นการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อเห็นภาพของการเป็นภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง อีกท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้า
รับการพัฒนามีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่ ๒.๑ ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง      เวลา ๑ ชั่วโมง 
ช่วงที่ ๒ วันที่ ๒ ของการอบรม ช่วงเวลา ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย) 
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ วิทยากรพี่เล้ียง

ประจํากลุ่ม 
เกริ่นนําและนําเข้าสู่เน้ือหา ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

๕ นาที  

๒ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยกตัวอย่างบุคคลที่มีภาวะผู้นํา
การเปล่ียนแปลงที่ยอมรับโดยทั่วไป ๓-๕ คน 
 

๕ นาที  

๓ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

   แจกใบงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนถึงบุคคลท่ีเป็นที่
ที่ยอมรับโดยท่ัวไปในวงการศึกษาไทย ด้านภาวะผู้นําการ
เปล่ียนแปลง โดยเน้นผลงานที่บุคคลผู้น้ันสร้างไว้ จํานวน 
๑ คน ที่ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักและช่ืนชม 

๑๕ นาที ใบงานท่ี ๑ 
(บง.๒.๑/๓) 

๔ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

แลกเปล่ียนเรียนรู้บุคคลที่มีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง  
ที่แต่ละคนจัดทําตามใบงาน จากน้ันคัดเลือกเพื่อนําเสนอ 
(๒-๓ นาที) 

๓๐ นาที  

๕ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

สรุปบทเรียน  โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

๕ นาที  

 

 

 

 

 

 

 



 
๕๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาท่ี  ๒.๑  ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่ ๑ 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........หน่วยพัฒนา........................................เวลา.................น.  

คําชี้แจง ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนถึงบุคคลที่เป็นท่ีช่ืนชม  เช่ือมั่น ศรัทธา ว่าเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับ
โดยทั่วไปในวงการศึกษาไทย ด้านภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง  โดยเน้นผลงานที่บุคคลผู้น้ันสร้างไว้เป็นท่ีประจักษ์ 
จํานวน ๑ คน (๑๕ นาที) 
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....................................................................................................................................................................................  
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.................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บง.๒.๑/๓ 



 
๕๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๑ ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง (ต่อ)       เวลา ๑ ชั่วโมง 
ช่วงที่ ๓ วันที่ ๓ ของการอบรม  ช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น. (แบ่งกลุ่มย่อย) 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําความรู้เก่ียวกับภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงไปใช้ในบริหารจัดการ 

 
เนื้อหา 

๑. การสร้างภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
๒. แนวทางการบริหารจัดการภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ : ไทยแลนด์ ๔.o  

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่ม  นําเสนอแนวทางการสร้างผู้นําการเปล่ียนแปลง 
๒. วิทยากรประจํากลุ่ม ให้ทุกคนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้แสดงความคิดเห็นตามใบงานท่ี ๒ จากน้ันคัดเลือก

ตัวแทนเพื่อนําเสนอ 
๓. สรุปบทเรียน 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ประวัติและผลงาน บุคคลที่เป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 
๒. ใบงาน  

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. ใบงานท่ี ๑ (งานกลุ่ม) (บง.๒.๑/๔) 
 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
 
 



 
๕๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความสามารถในการพูด/บรรยายที่สามารถปลุกเร้า กระตุ้นความคิดจนนําไปสู่สํานึกท่ีดี 

และสามารถให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวงเสวนา กํากับ ควบคุมให้อยู่ในประเด็นการ
แสดงความคิดเห็น เพื่อเห็นภาพของการเป็นภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง อีกท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้า
รับการพัฒนามีภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๕๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สคริปต์ หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่ ๒.๑ ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง      เวลา ๑ ชั่วโมง 
ช่วงที่ ๓ วันที่ ๓ ของการอบรม  ช่วงเวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐ น.  
 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ วิทยากรพี่เล้ียง

ประจํากลุ่ม 
เกริ่นนําและนําเข้าสู่เน้ือหา แนวทางการสร้างภาวะผู้นํา
การเปล่ียนแปลง 
 

๕ นาที  

๒ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยนําเสนอแนวทางการสร้าง
ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 

๑๐ นาที  

๓ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

   แจกใบงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนแนวทางการ
ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเพื่อนําไปสู่การเป็นผู้นําการ
เปล่ียนแปลงในองค์กรใหม่ โดยแบ่งกลุ่มย่อย กลุ่มละ   
๕  คน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และวิเคราะห์ร่วมกัน และ
สร้างโมเดล 

๒๐ นาที ใบงานท่ี ๑ 
Flip chart

กระดาษและ
ปากกาเมจิก 
(บง.๒.๑/๔) 

๔ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

    คัดเลือกตัวแทนนําเสนอ (๒-๓ นาที) ๒๐ นาที  

๕ วิทยากรพี่เล้ียง
ประจํากลุ่ม 

สรุปบทเรียน  โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมแสดงความ
คิดเห็น 
 

๕ นาที  

 

 

 

 

 

 

 



 
๕๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาท่ี  ๒.๑  ภาวะผู้นําการเปล่ียนแปลง 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑ 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขที่.........หน่วยพัฒนา........................................เวลา.................น.  

คําชี้แจง ผู้เข้ารับการพัฒนาแบ่งกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์  สร้างโมเดลแนวทางในการปฏิบัติงานและปฏิบัติตน 
เพื่อนําไปสู่การเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลงในองค์ใหม่  (๒๐ นาที) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บง.๒.๑/๔ 



 
 

๕๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๒ ผู้นำในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรปฐมวัย การศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนการจัดการ 
เรียนรู้สําหรับผู้เรียนท่ีมีความต้องการจําเป็นพิเศษ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทําหลักสูตรให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถออกแบบเทคนิคการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามบริบทของ

โรงเรียนได้  
  
เนื้อหา 

๑. การบริหารจัดการหลักสูตร (หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนการ
จัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษ) 

๑.๑ การจัดทําหลักสูตร 
๑.๒ การนําหลักสูตรไปใช้ 
๑.๓ การประเมินผลหลักสูตร 
๑.๔ การพัฒนาหลักสูตร 

๒. การยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
     
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในการวิเคราะห์หลักสูตร จัดทําหลักสูตร  นําหลักสูตรไปใช้ พัฒนา
หลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร ในระดับการศึกษาปฐมวัย  การศึกษาข้ันพื้นฐานและแผนการจัดการเรียนรู้ 
สําหรับผู้เรียนที่มีความต้องการเป็นพิเศษ 

๒. ชมวีดิทัศน์ โรงเรียนท่ีประสบผลสําเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนใบงานบทบาทในการเป็นผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตร 
๔. ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตามเป้าหมายของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
๕. วิทยากรร่วมสรุปประเด็นสําคัญในการบริหารจัดการหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 

 
 
 



 
 

๕๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วีดิทัศน์ 
๒. เว็บไซต์ 

http://gg.gg/d1ke8 
 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารจัดการหลักสูตร 
สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้พัฒนาสามารถ 
วิเคราะห์หลักสูตร จัดทําหลักสูตร นําหลักสูตรไปใช้ พัฒนาหลักสูตร และประเมินผลหลักสูตร และสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๕๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ภาวะผู้นําทางวิชาการ 

รายวิชาที่ ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน ๓ ช่ัวโมง 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย / กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกรดําเนิน
รายการ 
 

เกริ่นนํา การบริหารจัดการหลักสูตรและการ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

๕    นาที  

๒ วิทยากรประจํา
วิชา 

ทดสอบก่อนเรียน ๑๐  นาที  

๓ วิทยากรประจํา
วิชา 
 
 
 
 

แจ้งวัตถุประสงค์  ความสําคัญของการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
๑ การจัดทํา/สร้าง/พัฒนา หลักสูตร 
   ๑.๑ วิเคราะห์หลักสูตรจากแหล่งต่างๆ 
         ๑) หลักสูตรแกนกลางฯ 
         ๒) กรอบหลักสูตรท้องถ่ิน 
         ๓) ข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 
ปัญหา จุดเน้น ความต้องการของชุมชน  
และสถานศึกษาแต่ละแห่ง ตลอดจน 
ความต้องการของผู้เรียน 
   ๑.๒ การแต่งต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน 
   ๑.๓ จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
          ๑) วิสัยทัศน์ 
          ๒) สมรรถนะของผู้เรียน 
          ๓) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
          ๔) โครงสร้างหลักสูตร 
          ๕) คําอธิบายรายวิชา 
          ๖) เกณฑ์การจบหลักสูตร 
      ๑.๔ คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้

๖๐  นาที 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

๖๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย / กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

ความเห็นชอบ 
      ๑.๕ การนําหลักสูตรไปใช้ 
     การกําหนดโครงสร้างรายวิชา/ออกแบบหน่วย
การเรียนรู้/การนิเทศการสอน 
      ๑.๖ การประเมินผลหลักสูตรการวิจัยผลการ
ใช้หลักสูตร 
   ๑.๗ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
๒.บทบาทความเป็นผู้นําในการบริหารจัดการ
หลักสูตร 

๔ วิทยากรประจํา
วิชา 

ชมวีดิทัศน์ เทคนิคการการบริหารหลักสูตรสู่
ความสําเร็จในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
โดยนายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑  
นายธํารง ทองขุนดํา ผอ.รร.วัดลานแซะ สพป.
พัทลุง เขต ๑ 

๓๐  นาที  

๕ วิทยากรประจํา
วิชาและ
วิทยากรพี่เล้ียง 
 

แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา กลุ่มละ  ๑๕ คน ทํา
กิจกรรมใบงานที่ ๑ และ ๒ และนําเสนอท่ีประชุม
กลุ่มย่อย 
 

๔๐  นาที   
 
 

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

๖ วิทยากรประจํา
วิชา 
 
 

สรุปผู้บริหาร/บทบาทในการเป็นผู้นําในการบริหาร
จัดการหลักสูตร 
 

๒๐  นาที  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

๖๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑ (งานกลุ่ม) 

กลุ่มที่..........................................หน่วยพัฒนา........................................  
คําชี้แจง แบ่งกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ เรื่องผู้บริหารสถานศึกษากับความสําคัญ ความจําเป็นในการบริหาร

จัดการหลักสูตร ในฐานนะท่ีท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียน ท่านจะวางแผนและดําเนินการบริหารจัดการหลักสูตร
อย่างไรให้ประสบผลสําเร็จและนําเสนอที่ประชุม 
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  
....................................................................................................................................................................................  

บง.๒.๒/๑ 



 
 

๖๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒  ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๒  ผู้นําในการบริหารจัดการหลักสูตรและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่ ๒ (งานเด่ียว) 

กลุ่มที่..........................................หน่วยพัฒนา........................................  
คําช้ีแจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา นําความรู้จากการบริหารจัดการหลักสูตรและจากการชมวีดิทัศน์ มา

ออกแบบในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนให้สูงข้ึนตามเป้าหมาของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน    
 ..................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๒.๒/๒ 



 
 

๖๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ          เวลา ๓ ชั่วโมง 
                   และการวัดและประเมินผลหลักสูตร                                    
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง และสามารถบริหาร
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ การเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง และสามารถบริหาร การ
วัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
เนื้อหา 

๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑.๑ องค์ประกอบที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๑.๒ แนวทางและบทบาทของครูในการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

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

๔.๑  การวัดและประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง 
๔.๒  วิธีการและเครื่องมือการวัดและประเมินผลที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
๔.๓  การนําแนวคิดการประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

  
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติ ได้แก่ กระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัด  

และประเมินผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. ใบความรู้ 
๓. ใบงาน 



 
 

๖๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔. เว็บไซต์ 
๔.๑ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 https://technology.kku.ac.th/wp-content/ITFilesD/IT001D.pdf 
     http://gg.gg/cytf8 
 http://apr.nsru.ac.th/Act_learn/myfile/27022015155130_article.docx 
๔.๒ การจัดการเรียนรู้ Active Learning 
 http://ai.swu.ac.th/Portals/68/Documents/Academic/KM/Active%20Learning.pdf 
 https://grade.rmutr.ac.th/wp-content/uploads/2018/05/reg_rmutr_22-05-61_01.pdf 
 http://litu.tu.ac.th/2016/wp-content/uploads/2016/09/Active-Learning.pdf 

 
๓. การวัดและประเมินผล 

https://sites.google.com/site/wathnthrrmlaeaphumipayyathiy/kar-wad-laea-pramein 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=17548&Key=news_research 

๔. วิดีทัศน์ 
https://www.youtube.com/watch?v=w1pOoPwkQ9c 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการถ่ายทอด ท่ี
ดีเข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศท่ี
ดีในการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นําในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ
สามารถเป็นผู้นําในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างหลากหลาย และสามารถบูรณาการ
กิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชา อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 



 
 

๖๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัด และ
ประเมินผลหลักสูตร        เวลา ๓ ชั่วโมง 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร - เกริ่นนํา “ผู้นําการเปล่ียนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและการวัดและประเมินผลท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ”  
- แนะนําวิทยากรประจําวิชา 

๕ นาที Power point 

๒ วิทยากร        
ประจําวิชา 

ทดสอบก่อนเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 

๓ วิทยากร 
ประจําวิชา 

- แจ้ง วัตถุประสงค์ ผู้นําการเปล่ียนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและการวัดและประเมินผลท่ี
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
- บรรยาย/อธิบาย 
 ๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๑.๑ องค์ประกอบท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ 
  ๑.๒ แนวทางและบทบาทของครูใน
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
 ๒. การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 ๓.  การจัดการเรียนการสอน Active 
Learning 
  ๔. การวัดและประเมินผลการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตร 
  ๔.๑  การวัดและประเมินผล
ผู้เรียนตามสภาพจริง 

๙๐ นาที Power point 
เอกสาร 



 
 

๖๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
    ๔.๒  วิธีการและเครื่องมือการวัด

และประเมินผลท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
  ๔.๓  การนําแนวคิดการ
ประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริงไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน 

  

๕ วิทยากรพี่เล้ียง กิจกรรมฝึกปฏิบัติผู้นําการเปล่ียนแปลง
กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญและการวัดและประเมินผลการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
 ใบงานท่ี ๑ การบริหารการจัดการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน
สถานศึกษา (บง.๒.๓/๑) 
 ใบงานท่ี ๒ แนวทางการวัดและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
Active Learning (บง.๒.๓/๒) 

๓๐ นาที ใบงานที่ ๑ 
(บง.๒.๓/๑) 
ใบงานที่ ๒ 
(บง.๒.๓/๒) 

๖ วิทยากรพี่เล้ียง กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๒๕ นาที - 
๗ วิทยากรประจํา

วิชา 
สรุปเน้ือหาและกิจกรรมผู้นําการ
เปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและการวัดและ
ประเมินผล 

๑๐ นาที - 

๘ วิทยากรพี่เล้ียง ทดสอบหลังเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

๖๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาท่ี ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

และการวัดและประเมินผลหลักสูตร                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

         ช่ือ – นามสกุล..........................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา........................................ 

คําชี้แจง 
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาใช้เทคนิควิธีการหรือกระบวนการบริหารในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญใน

สถานศึกษา  โดยเขียนเป็นแผนหรือวาดเป็นภาพ Model กระบวนการ ตามความคิดของท่าน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๒.๓/๑ 



 
 

๖๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาท่ี ๒.๓ ผู้นําการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

และการวัดและประเมินผลหลักสูตร                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบงานที่ ๒ (งานเด่ียว) 

         ช่ือ – นามสกุล..........................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา........................................ 

คําชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนแนวทางการวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอน Active Learning 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๒.๓/๒ 



 
 

๖๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๔ ผู้นําแห่งความศรัทธา        เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้รับการพัฒนาเป็นที่เช่ือมั่นศรัทธาขององค์กรสังคมและชุมชน 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีพฤติกรรม และบุคลิกภาพที่น่าเคารพศรัทธา 

 
เนื้อหา 

๑. ความหมายของคําว่า “ผู้นํา” และศรัทธา 
๒. ปัจจัยหรือองค์ประกอบที่ทําให้เกิดความศรัทธา 
๓. ประโยชน์ท่ีเกิดจากการเป็น “ผู้นําแห่งความศรัทธา” 
๔. การรักษาความศรัทธาที่ได้จากองค์กร สังคม และชุมชนไว้ให้ย่ังยืน 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยกบุคคลตัวอย่างของสังคมไทยท่ีได้รับความเช่ือมั่น ศรัทธา เป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป ๓-๕ คน 

๒. นําเสนอภาพและผลงานของบุคคลที่นํามายกตัวอย่าง 
๓. แจกใบงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนถึงบุคคลที่เป็นท่ีเช่ือม่ัน ศรัทธาเป็นท่ียอมรับในวงการศึกษาไทย

โดยเน้นผลงานที่บุคคลผู้น้ันสร้างไว้ จํานวน ๑ คน ท่ีผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักและช่ืนชม 
๔. แบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๑๐-๑๕ คน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคคลแห่งศรัทธาในวงการศึกษาท่ีแต่ละคนจัดทํา

ตามใบงาน จากน้ันคัดเลือกกลุ่มละ ๑ คน เพื่อนําเสนอในกลุ่มใหญ่ (๒-๓ นาที) 
๕. วิทยากร เชิญชวนผู้รับการพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็น 

๕.๑ ความหมายของ “ผู้นํา” และ “ศรัทธา” 
๕.๒ ปัจจัย หรือองค์ประกอบท่ีทําให้เกิดความศรัทธา 
๕.๓ ประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการเป็นผู้นําแห่งศรัทธา 
๕.๔ วิธีการที่จะรักษาความศรัทธา ให้มั่นคง ย่ังยืน 

๖. สรุปบทเรียน 
 
 
 
 



 
 

๗๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

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

๑. ใบงานบุคคลท่ีสร้างคุณค่าต่อวงการศึกษา (บง.๒.๔/๑) 
 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีความสามารถในการพูด/บรรยายที่สามารถปลุกเร้า กระตุ้นความคิดจนนําไปสู่สํานึกที่ดี 
และสามารถให้ผู้รับการพัฒนาร่วมถกแถลง แสดงความคิดเห็นในวงเสวนา กํากับ ควบคุมให้อยู่ในประเด็น การ
แสดงความคิดเห็น เพื่อเห็นภาพของการเป็นผู้นําแห่งศรัทธา อีกท้ังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้ารับการ
พัฒนามีจิตมุ่งมั่น ต้ังใจจริง และแรงบันดาลใจในการประพฤติปฏิบัติตน เป็นบุคคลท่ีน่าเคารพ/ศรัทธา นํามาซึ่ง
การเป็นผู้นําแห่งศรัทธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๗๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

สคริปต์ หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่ ๒.๔ ผู้นําแห่งความศรัทธา        เวลา ๑ ชั่วโมง 
วันที่  ๖  ของการอบรม ช่วงเวลา  ๑๖.๐๐- ๑๗.๐๐ น.  

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ วิทยากร

ประจําวิชา 
- เกร่ินนําและนําเข้าสู่เน้ือหา ผู้นําแห่งความศรัทธา 
๑. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยกบุคคลตัวอย่างของ
สังคมไทยที่ได้รับความเช่ือมั่น ศรัทธา เป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป ๓-๕ คน 
๒. นําเสนอภาพและผลงานของบุคคลที่นํามา
ยกตัวอย่าง 

๑๐ นาที  

๒ วิทยากร
ประจําวิชา 

   แจกใบงานให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนถึงบุคคลท่ีเป็นที่
เช่ือม่ัน ศรัทธา จนเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไปในวงการศึกษา
ไทย โดยเน้นผลงานที่บุคคลผู้น้ันสร้างไว้ จํานวน ๑ คน 
ที่ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักและช่ืนชม 

๑๕ นาที ใบงานท่ี ๑ 
(บง.๒.๔/๑) 

๓ วิทยากร
ประจําวิชา 

    แบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๑๕ คน เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้บุคคล
แห่งศรัทธาในวงการศึกษาที่แต่ละคนจัดทําตามใบงาน 
จากน้ันคัดเลือกกลุ่มละ ๑ คน เพื่อนําเสนอในกลุ่มใหญ่ 
(๒-๓ นาที) 

๓๐ นาที  

๔ วิทยากร
ประจําวิชา 

สรุปบทเรียน  โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมแสดงความ
คิดเห็น 

๕ นาที  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่  ๒.๔  ผู้นําแห่งความศรัทธา  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.......รุ่นท่ี.....หน่วยพัฒนา......................................เวลา...........น.  

คําชี้แจง เขียนถึงบุคคลท่ีเป็นที่เช่ือม่ัน ศรัทธา จนเป็นที่ยอมรับโดยท่ัวไปในวงการศึกษาไทย โดยเน้น
ผลงานท่ีบุคคลผู้น้ันสร้างไว้ จํานวน ๑ คน ที่ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักและช่ืนชม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๒.๔/๑) 



 
 

๗๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ               เวลา ๒ ช่ัวโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

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

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

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรบรรยายให้ความรู้ รายละเอียดของเน้ือหา 
๒. แบ่งกลุ่ม ศึกษา “กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ” ร่วมกันอภิปรายและเขียนสรุปในใบงาน 
๓. นําเสนอที่ประชุม กลุ่มย่อย 
๔. วิทยากรพี่เล้ียงให้ความรู้เพิ่มเติม 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ใบงาน “กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจสถานการณ์ปกติและสถานการณ์เร่งด่วน” 
๒. เว็บไซต์  

https://goo.gl/77e5km 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 



 
 

๗๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
๑. ประเมินช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดท่ีดี และประสบความสําเร็จในการบริหาร เป็นที่ยอมรับ สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและ 
จัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะการตัดสินใจในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์เร่งด่วนได้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่ ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ (สถานการณ์ปกติ)     เวลา ๑ ชั่วโมง 
คร้ังที่ ๑ วันที่ ๓ ของการอบรม ช่วงเวลา ๑๖.๐๐- ๑๗.๐๐ น. (จํานวน ๑ ช่ัวโมง)  (แบ่งกลุ่มย่อย) 
วิทยากร : วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่ม 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ วิทยากรพี่เล้ียง 

ประจํากลุ่ม 
เกริ่นนํา ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เหตุผลการ 
พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ในสถานการณ์
ปกติได้ 

๕ นาที  

๒ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

ให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ ๑๐ นาที  

๓ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสถานการณ์ท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องตัดสินใจในสถานการณ์ปกติ  
ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๕ นาที   

๔ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

ทําใบงาน“กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ” 
(กรณีปกติ) แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่ม ๕ คน โดย
สมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและเขียน
สรุปในใบงาน 

๒๐  นาที ใบงานท่ี ๑  
(บง.๒.๕/๑) 

 วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

คัดเลือกตัวแทนนําเสนอจากกลุ่มย่อย
นําเสนอ 

๑๕ นาที  

๕ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

สรุปแนวคิดในการตัดสินในในสถานการณ์
ปกติ 

๕ นาที   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่ ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ (สถานการณ์ปกติ) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑ (งานกลุ่ม) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขที่.......รุ่นที่.........หน่วยพัฒนา................................เวลา.............น.  

คําชี้แจง ผู้เข้ารับการพัฒนาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน จับฉลากเลือก“กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ” 
(กรณีปกติ) ร่วมกันอภิปรายและเขียนสรุปแนวทางในแก้ปัญหา 

๑. ระบุสาเหตุของปัญหา
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๒. นําเสนอแนวทางในการแก้ไขหรือวิธีดําเนินการแก้ไข
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

 

บง.๒.๕/๑ 



 
 

๗๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

                                  ประเด็น “กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ” (กรณีปกติ) 

กรณีที่ ๑ 
“โรงเรียนบ้านดอนม่วง เป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีข้าราชการครูและบุคลากร จํานวน ๕ คน  

นักเรียน จํานวน ๘๐ คน เมื่อเดือนกันยายนท่ีผ่านมา ครูผู้สอนระดับช้ันอนุบาลเกษียณอายุราชการ ไม่มีครูสอน
นักเรียน ผู้อํานวยการจึงได้แต่งต้ังให้คุณครูสมหญิง สุดสวย ซ่ึงสอนในระดับช้ัน ป.๖ ไปช่วยสอนนักเรียนใน
ระดับช้ันอนุบาลแทน แต่คุณครูหญิงสมหญิง ปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่า ไม่มีทักษะการสอนในระดับช้ันอนุบาล” ถ้า
ท่านเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนน้ีท่านจะตัดสินใจแก้ปัญหาน้ีอย่างไร 
 
กรณีที่ ๒ 

“ณ โรงเรียนแห่งหน่ึง ครูสมชาย ครูประจําช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้จัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์  
ปรากฏว่าวันหน่ึงในขณะที่จัดการเรียนการสอน เด็กชายดํา ได้หยอกล้อกับเพื่อนท่ีน่ังด้วยกันไม่สนใจเรียนทําให้ครู
สมชายโกรธ จึงลงโทษทุบตีเด็กชายดํา ไป ๖ ครั้ง บริเวณก้น ทําให้เป็นรอยแตกชํ้า เมื่อกลับถึงบ้าน  ผู้ปกครอง
เห็นร่องรอยการถูกลงโทษจึงโกรธ และมาโรงเรียนในวันต่อมาเพื่อพบผู้อํานวยการโรงเรียน” ถ้าท่านเป็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ีท่านจะตัดสินใจแก้ปัญหาน้ีอย่างไร 
 
กรณีที่ ๓  

“ครูสายสมร เป็นครูในโรงเรียนแห่งหน่ึง ซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้ๆโรงเรียน แต่มาโรงเรียนสายเป็นประจํา และกลับ
ก่อนเวลาเสมอ ไม่ชอบอยู่เวรยาม ไม่มีความเสียสละให้ส่วนรวม  เป็นแบบอย่างท่ีไม่ดีให้ครูรุ่นน้องๆ ทําตาม จน
ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมในองค์กรท่ีไม่ดี” ถ้าท่านเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนน้ีท่านจะตัดสินใจแก้ปัญหาน้ีอย่างไร 
 
กรณีที่ ๔ 

“ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทําให้ทราบข้อมูลนักเรียนที่มีความยากจน ความเส่ียง ความยากลําบาก และ
พฤติกรรมอ่ืน ๆ ท้ังที่บ้านและท่ีโรงเรียน ถ้าท่านเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนท่านจะนําข้อมูลจากระบบดูแลช่วยเหลือ
นักเรียนมาใช้ในตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการอย่างไร” 
 
กรณีที่ ๕  

“โรงเรียนแห่งหน่ึงได้มีนโยบายให้นักเรียนแต่งกายชุดธรรมดามาโรงเรียนได้สัปดาห์ละหน่ึงวัน จึงเป็นท่ี
ฮือฮาของนักเรียนและผู้ปกครองทั้งประเทศ เช้าวันหน่ึงผู้ปกครองและนักเรียนในโรงเรียนของท่านได้รวมตัวกัน
เพื่อมาขอให้ โรงเรียนของท่านให้นักเรียนแต่งกายชุดธรรมดามาโรงเรียนบ้าง โดยยกเหตุผลต่างๆ นานา” ในฐานะ
ที่ท่านเป็นผู้อํานวยการท่านจะตัดสินใจดําเนินการอย่างไร 



 
 

๗๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หมายเหตุ วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่มสามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

หน่วยที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่ ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ (สถานการณ์เร่งด่วน) (ต่อ)       
คร้ังที่ ๒ วันที่ ๔ ของการอบรม ช่วงเวลา  ๑๖.๐๐- ๑๗.๐๐ น.                  เวลา ๑ ช่ัวโมง 
วิทยากร : วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่ม 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ วิทยากรพี่เล้ียง 

ประจํากลุ่ม 
เกริ่นนํา ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เหตุผลการ 
พัฒนาทักษะการตัดสินใจ ในสถานการณ์
ปกติได้ 

๕ นาที  

๒ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

ให้ความรู้เก่ียวกับกระบวนการตัดสินใจ ๑๐ นาที  

๓ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

ยกตัวอย่างกรณีศึกษาสถานการณ์ท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องตัดสินใจในสถานการณ์ปกติ  
ท้ังในและนอกสถานศึกษา 

๕ นาที   

๔ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

ทําใบงาน“กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ” 
(สถานการณ์เร่งด่วน) แบ่งกลุ่มย่อย กลุ่ม ๕ 
คน โดยสมาชิกในกลุ่มร่วมกันอภิปรายและ
เขียนสรุปในใบงาน 

๒๐  นาที ใบงานท่ี ๑  
(บง.๒.๕/๒) 

 วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

คัดเลือกตัวแทนนําเสนอจากกลุ่มย่อย
นําเสนอ 

๑๕ นาที  

๕ วิทยากรพี่เล้ียง 
ประจํากลุ่ม 

สรุปแนวคิดในการตัดสินในในสถานการณ์
ปกติ 

๕ นาที   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๗๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ   
รายวิชาที่ ๒.๕ ทักษะการตัดสินใจ (สถานการณ์เร่งด่วน) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑ (งานกลุ่ม) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.......รุ่นที่......หน่วยพัฒนา....................................เวลา.............น.  

คําช้ีแจง ผู้เข้ารับการพัฒนาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ ๕ คน จับฉลากเลือก“กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ 
(สถานการณ์เร่งด่วน) ร่วมกันอภิปรายและเขียนสรุปแนวทางในแก้ปัญหา 

๑. ระบุสาเหตุของปัญหา
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๒. นําเสนอแนวทางในการแก้ไขหรือวิธีดําเนินการแก้ไข
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

 

บง.๒.๕/๒ 



 
 

๘๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ประเด็น“กรณีศึกษาเก่ียวกับการตัดสินใจ” (กรณีเร่งด่วน) 
กรณีที่ ๑   

“วันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ได้มีผู้ปกครองนักเรียนและผู้นําชุมชนจํานวนหน่ึง  
เดินทางมาพบผู้อํานวยการที่โรงเรียน เพื่อร้องเรียนว่า ครูผู้สอนที่น่ีให้นักเรียนติด ๐ , ร , มส. จํานวนมาก อีกท้ัง
เวลาผู้ปกครองมาพบก็พูดกับผู้ปกครองไม่ดี แสดงความก้าวร้าว ดูถูกผู้ปกครอง และทางผู้ปกครองก็นําคลิป วีดิโอ
ที่บันทึกเสียง มาให้ฟังด้วย โดยทางผู้ปกครองได้แจ้งให้ผู้อํานวยการโรงเรียนได้ดําเนินการแก้ไข ไม่เช่นน้ันทาง
ผู้ปกครองจะไปร้องเรียนท่ีศูนย์ดํารงธรรม และที่สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาต่อไป” ถ้าท่านเป็นผู้อํานวยการ
โรงเรียนน้ีท่านจะตัดสินใจดําเนินการอย่างไร 

กรณีที่ ๒ 
“ช่วงบ่ายของวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ทางโรงเรียนได้รับการแจ้งเหตุ นักเรียนเสียชีวิต จมนํ้าตาย  

จํานวน ๒ ราย สืบทราบว่ามีนักเรียนกลุ่มหน่ึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จํานวน ๑๕ คน ชวนกันไปเท่ียวเล่นนํ้า  
ล่องแพ โดยไม่ได้ขออนุญาต ในช่วงเวลาเรียนปกติและเกิดอุบัติเหตุ ทําให้มีผู้เสียชีวิต จํานวน ๒ ราย” ถ้าท่านเป็น
ผู้อํานวยการโรงเรียนน้ีท่านจะตัดสินใจดําเนินการอย่างไร 

กรณีที่ ๓  
“เม่ือท่านได้รับแต่งต้ังให้ไปบรรจุ ณ โรงเรียนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นโรงเรียนท่ีชุมชนมีความเข้มแข็งดีมาก แต่เน่ือง

ด้วยตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรียนแห่งน้ีว่างมานาน ถึง ๒ ปี ส่งผลให้คุณครูมีการแบ่งกลุ่มเป็น ๒ -๓ กลุ่ม เกิด
ความขัดแย้งภายในลึกๆ และคุณภาพการศึกษาในระดับตํ่ามาก เม่ือท่านไปดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการท่ี
สถานศึกษาแห่งน้ี ท่านจะตัดสินใจดําเนินการอย่างไร” 

กรณีที่ ๔  
“โรงเรียนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ พายุปลาบึก ส่งผลให้เกิดนํ้าท่วมขัง ต้นไม้ล้มระเนระนาด  

กระเบื้องหลังคาอาคารเรียนแตกเสียหาย ไฟดับ ระบบโทรศัพท์การส่ือสารใช้ไม่ได้” ถ้าท่านเป็นผู้อํานวยการ
สถานศึกษาแห่งน้ี ท่านจะตัดสินใจดําเนินการอย่างไร 

กรณีที่ ๕   
“เมื่อเวลา ๐๑.๓๐ น. โรงเรียนแห่งหน่ึงเกิดไฟไหม้อาคารเรียนเรือนไม้ ครูเวรได้โทรมารายงานให้ 

ผู้อํานวยการทราบ พร้อมรายงานความเสียหายที่เกิดข้ึนและแจ้งว่าขณะน้ีไฟกําลังลุกโชน ไม่สามารถดับได้”  
ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนแห่งน้ีท่านจะตัดสินใจดําเนินการอย่างไร 

หมายเหตุ วิทยากรพี่เล้ียงประจํากลุ่มสามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 



 

 

๘๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้พัฒนา

คุณภาพการศึกษา       เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดระบบการนิเทศภายในสถานศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม สนับสนุน ครูผู้สอน ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูผู้สอนมีการวิจัยในช้ันเรียน วิจัยรายบุคคล

และรายกลุ่มเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
 
เนื้อหา 

๑. หลักการและระบบการนิเทศภายใน 
๒. การสร้างและพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
๓. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

๓.๑ การพัฒนาการเรียนรู้ด้วยงานวิจัย 
๓.๒ การวิจัยในช้ันเรียน วิจัยบุคคลและรายกลุ่ม 

 
 แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ผู้เข้ารับการพัฒนารับชมวีดิทัศน์ เรื่อง “ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา” (ใช้เวลา ๑ ช่ัวโมง) 

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

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. วิดิทัศน์ เรื่อง “ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๒. ใบงาน 
 



 

 

๘๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษามีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการ
บริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับ
รายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนา

คุณภาพการศึกษา        (เวลา ๓ ชั่วโมง) 
วิทยากร : ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร ๑. พิธีกร : เกร่ินนํา  
 
 
 
 
 

   

(ภาพประกอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
๒. เปิดวีดิทัศน์ “ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนา
นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้
พัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

๑๐ นาที - 
 
 

PAWER 
POINT 

๒ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง “ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้พัฒนา
คุณภาพการศึกษา” โดยใช้วิธีสแกน QR-CODE แล้ว
ทําแบบทดสอบออนไลน์ (๑๐ นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

๓ วิทยากรประจํา
วิชา 

๑. วิทยากรประจําวิชา : ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เรื่อง 
“ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา” ดังน้ี 

๔๐ นาที วีดิทัศน์ 



 

 

๘๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
   ๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดระบบการ
นิเทศภายในสถานศึกษา 
   ๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ครูผู้สอน ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาในการพัฒนา
ผู้เรียน 
   ๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม 
สนับสนุน ให้ครูผู้สอนมีการวิจัยในช้ันเรียน วิจัย
รายบุคคลและ รายกลุ่ม เพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๒. วิทยากรประจําวิชาแนะนําประวัติวิทยากร 
๓. วิทยากรประจําวิชาเชิญชมวีดิทัศน์เรื่อง “ผู้นําใน
การนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา” โดย ดร.อโณทัย ไทยวรรณศรี 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 

๔ วิทยากรประจํา
วิชา 

หลังจากชมวีดิทัศน์จบแล้ว วิทยากรประจําวิชาแนะนํา
ใบงานท่ี ๑ การนิเทศภายในโรงเรียน 

๕ นาที ใบงาน 
บง.๒.๖/๑ 

๕ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงแจกใบงานที่ ๑ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. สรุปการวางแผนการนิเทศภายในท่ีกําหนดให้จาก
ใบงานท่ี ๑ 
๒. ส่งใบงานท่ี ๑ ให้วิทยากรพี่เล้ียงเพื่อเก็บคะแนน 

๒๕ นาที ใบงาน 
บง.๒.๖/๑ 

๖ วิทยากรประจํา
วิชา 

วิทยากรประจําวิชาแนะนําใบงานท่ี ๒ การวางแผน
สร้างนวัตกรรม 

๕ นาที ใบงาน 
บง.๒.๖/๒ 

๗ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงแจกใบงานที่ ๒ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. สรุปวางแผนการจัดทํานวัตกรรม 
๒. มีวิธีการอย่างไร ได้ข้อคิดอะไร 
๓. ส่งใบงานท่ี ๒ ให้วิทยากรพี่เล้ียงเพื่อเก็บคะแนน 

๒๕ นาที ใบงาน 
บง.๒.๖/๒ 



 

 

๘๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๘ วิทยากรประจํา

วิชา 
วิทยากรประจําวิชาแนะนําใบงานท่ี ๓ การวางแผน
วิจัยการศึกษา 

๕ นาที ใบงาน 
บง.๒.๖/๓ 

๙ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงแจกใบงานที่ ๓ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. สรุปการจัดทํางานวิจัย 
๒. มีวิธีการอย่างไร ได้ข้อคิดอะไร 
๓. ส่งใบงานท่ี ๓ ให้วิทยากรพี่เล้ียงเพื่อเก็บคะแนน 
 

๒๕ นาที ใบงาน 
บง.๒.๖/๓ 

๑๐ วิทยากรประจํา
วิชา 

วิทยากรประจําวิชาสรุปเน้ือหาทั้งหมด ๒๐ นาที - 

๑๑ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้วิธี
สแกน QR-CODE แล้วทําแบบทดสอบออนไลน์ (๑๐ 
นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๘๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ใบความรู้ที่ ๑ 
รายวิชาที่ ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม  

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เร่ือง การนิเทศภายในโรงเรียน 

การวางแผน คือ การพิจารณาและตัดสินใจอย่างมีเหตุผลตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ในการกําหนด
วัตถุประสงค์และเป็นเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการกําหนดทางเลือก แนวปฏิบัติรายละเอียด ข้ันตอนการ
ทํางานอย่างมีระบบที่สะดวกแก่การปฏิบัติและเป็นทางเลือกที่ดีท่ีสุด  

การวางแผนการนิเทศ จึงเป็นเครื่องมือสําคัญย่ิงในการบริหารงานนิเทศการศึกษา เป็นส่ิงท่ีจําเป็นสําหรับ
การนิเทศที่มีประสิทธิภาพ และเน้นการทํางานที่เป็นระบบ เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาในสังกัด โดยใช้แผนเป็น
เครื่องมือในการปฏิบัติงานนิเทศ ใช้แสดงรายละเอียดและเค้าโครงของส่ิงที่จะต้องปฏิบัติ บอกให้รู้ถึงจุดมุ่งหมาย 
ส่ิงท่ีคาดหวัง ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่ได้กําหนดไว้ บอกเป้าหมายท่ีต้องการในช่วงระยะเวลาต่างๆ ของการ
ดําเนินงานตามแผน แสดงวิธีการดําเนินงานท่ีมุ่งไปสู่การบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ แสดงให้เห็นถึง
งบประมาณ ค่าใช้จ่ายท่ีจําเป็นสําหรับการทํางาน แสดงถึงวิธีการติดตามควบคุมกํากับการปฏิบัติงานนิเทศและการ
ประเมินผลสําเร็จของการนิเทศ ตามท่ีกําหนดไว้ในแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๑ กรอบแนวคิดการจัดทําแผนนิเทศการศึกษา 

บค.๒.๖/๑ 



 

 

๘๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

จากแผนภาพท่ี ๑ จะเห็นว่าแผนการนิเทศ เป็นเครื่องมือสําคัญย่ิงในการบริหารงานนิเทศการศึกษา เป็นส่ิง
ที่จําเป็นสําหรับการนิเทศท่ีมีประสิทธิภาพ และเน้นการทางานท่ีเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ของสถานศึกษาในสังกัด 
โดยใช้แผนเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานนิเทศท่ีมีคุณภาพ แสดงเป้าหมาย ทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน มีแนว
ปฏิบัติเพื่อนาไปสู่ทิศทางที่ต้องการโดยขับเคล่ือนท่ียึดสถานศึกษาเป็นฐาน ด้วยความร่วมมือและความรับผิดชอบ
ของบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่าย  

ดังน้ัน การนําเสนอกระบวนการจัดทําแผนการนิเทศ ในที่น้ีจึงขอนําเสนอรายละเอียดของข้ันตอนที่นําไปสู่
การตอบคําถาม ดังแผนภาพที่ ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒ คําถามเพื่อนําไปสู่กระบวนการจัดทําแผนนิเทศการศึกษา 
 

ข้ันตอนการวางแผนและการกําหนดทางเลือกการนิเทศการศึกษา มี ๔ ประการดังน้ี  
๑. ข้ันตอนการเตรียมวางแผน การปฏิบัติดังน้ี  

๑.๑ ทําความเข้าใจขอบข่ายอํานาจหน้าที่และบทบาทของผู้นิเทศการศึกษา  
๑.๒ การนําข้อมูลจากการศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการมาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญว่ามี

ปัญหาใดท่ีต้องการดําเนินงานปรับปรุงแก้ไขก่อนหลัง  
๑.๓ ศึกษานโยบาย วัตถุประสงค์และแนวทางปฏิบัติหน่วยงานต้นสังกัด  



 

 

๘๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒. ข้ันปฏิบัติการวางแผน เป็นข้ันที่นําประเด็นปัญหาและความต้องการที่สําคัญจากการศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดมาพิจารณาแล้วสรุปเป็นงานที่ปฏิบัติ โดยกําหนดเป็นโครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย ทางเอกรายละเอียดอ่ืนในการดําเนินงาน  

๓. ข้ันประสานแผน เป็นข้ันท่ีนํารายละเอียดของโครงการมาพิจารณาบทบาทร่วมกันเพื่อให้เกิดการ
ประสานกันในเรื่องต่างๆ ดังน้ี  

๓.๑ วัตถุประสงค์และเป้าหมายว่าตอบสนองกับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการของส่วนร่วมและ
สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานต้นสังกัดอย่างแท้จริงหรือไม่ 

๓.๒ ประสานในเรื่องงบประมาณ วัสดุ เครื่องมือเคร่ืองใช้ เมื่อรวมทุกโครงการแล้วมีพอเพียงหรือไม่  
๓.๓ ประสานคนและงาน ว่ามีโครงการหรือกิจกรรมใดสามารถปฏิบัติร่วมกันได้  
๓.๔ ประสานเวลาเป็นการจัดเวลาล่วงหน้าให้เหมาะสมและไม่ซ้ําซ้อนกัน  

๔. ข้ันเตรียมนําแผนไปปฏิบัติ เป็นข้ันเตรียมวางแผนที่วางไว้ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานได้สะดวกข้ึนซ่ึง
อาจทําได้ดังน้ี  

๔.๑ จัดทําแผนเป็นเล่ม 
๔.๒ จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานหรือกําหนดการปฏิบัติงาน 

 
กระบวนการจัดทําแผนการนิเทศ  

การจัดทําแผนการนิเทศ อาศัยหลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพน้ัน แสดงให้เข้าใจ
อย่างง่ายๆ ได้ ดังแผนภาพท่ี ๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๓ หลักการและแนวคิดการบริหารจัดการโดยใช้วงจรคุณภาพกับการจัดทําแผนการนิเทศ  



 

 

๘๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ใบความรู้ที่ ๒ 
เร่ือง การวางแผนสร้างนวัตกรรม 

 ความหมายของข้อมูลสารสนเทศ  
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข่าวสาร เอกสาร ข้อเท็จจริงเก่ียวกับบุคคล ส่ิงของหรือเหตุการณ์ท่ีมีอยู่ในรูปของ

ตัวเลข ภาษา ภาพ สัญลักษณ์ต่างๆ ท่ีมีความหมายเฉพาะตัว ซ่ึงยังไม่มีการประมวล ไม่เก่ียวกับการนําไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (ไพโรจน์ คชชา, ๒๕๔๒)  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๒๕) ให้ความหมายของ ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงหรือส่ิง
ที่ถือหรือยอมรับว่าเป็นข้อเท็จจริง สําหรับใช้เป็นหลักอนุมานหาความจริงหรือการคํานวณ 

กล่าวโดยสรุป ข้อมูล คือ ข้อเท็จจริงท่ียังไม่มีการปรุงแต่งหรือผ่านการประมวลผลใดๆ  
ลักษณะข้อมูล  
๑. ข้อมูลที่คํานวณไม่ได้ ได้แก่ ตัวอักษร ตัวเลข รูปภาพ รหัสประจําตัว  
๒. ข้อมูลที่คํานวณได้ ได้แก่ ตัวเลขท่ีมีความหมายในการคํานวณ  
ประเภทของข้อมูล  
๑. ข้อมูลเพื่อการวางแผน หมายถึง ข้อมูลท่ีมีความสําคัญเก่ียวกับการวางแผนงานการบริหาร ใช้ในการ

ควบคุม การตัดสินใจ โดยได้มีการสรุปเป็นหมวดหมู่เป็นตาราง มีการคํานวณ จัดเรียงลําดับ ซ่ึงเรียกกันท่ัวไปว่า 
สารสนเทศ  

๒. ข้อมูลการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อมูลที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนเป็นประจํา 
๓. ข้อมูลที่อ้างถึง หมายถึง ข้อมูลที่เก็บไว้สําหรับอ้างอิง  
สารสนเทศ (Information) หมายถึง การนําเสนอข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้ มาผ่านกระบวนการ (process) 

ประมวลผล คํานวณ วิเคราะห์และแปลความหมาย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ท่ีมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจ หรือหมายถึง
ข้อมูลที่ได้ถูกกระทําให้มีความสัมพันธ์ หรือมีความหมายนําไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ได้มากมาย ทําให้คําว่า 
สารสนเทศ มีความหมายที่กว้างและหลากหลาย ท้ังความหมายในเชิงเทคนิคและความหมายของสารสนเทศใน
ชีวิตประจําวัน เช่น สารสนเทศที่ เป็นความรู้จากเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากโทรศัพท์มือถือ สารสนเทศ
ระบบส่ือสารโทรคมนาคมสมัยใหม่ เช่น การฝาก ถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การจองต๋ัวเครื่องบิน และอ่ืนๆ  

ดังน้ันความหมายของคาว่า “สารสนเทศ” จึงหมายถึง ความรู้หรือข้อมูลท่ีได้ประมวลผลและมีสาระอยู่ใน
ตัวสามารถส่ือความหมายให้เกิดความเข้าใจกับผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูลน้ัน อีกทั้งยังเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สามารถ
นําไปใช้ประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตของมนุษย์ได้  

คุณสมบัติของสารสนเทศ คือ ข้อมูลข่าวสารที่ผ่านการประมวลผลวิเคราะห์และส่ือความหมายให้เกิดความ
เข้าใจต่อผู้อ่ืนได้ ดังน้ัน สารสนเทศที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี  

๑. มีความถูกต้อง รวดเร็วและเป็นปัจจุบัน  

บค.๒.๖/๒ 



 

 

๙๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒. มีความสมบูรณ์ของข้อมูล  
๓. มีความชัดเจนกะทัดรัด  
๔. มีความสอดคล้องกับความต้องการ 
 
ความสําคัญของสารสนเทศ  
สารสนเทศมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการทุกระดับขององค์การ ท้ังในการปฏิบัติงาน และ

การบริการ ใช้ช่วยในการตัดสินใจ การวางแผน และการประเมินผลเปรียบเทียบช่วยเพิ่มระดับความรู้  
(Knowledge) ความเข้าใจเก่ียวกับข้อเท็จจริง สารสนเทศจะมีค่าหรือความหมายมากข้ึนเมื่อมีการใช้งานมากข้ึน
และสารสนเทศน้ันส่งผลกระทบถึงการตัดสินใจหรือการกระทําที่ดําเนินการ สารสนเทศท่ีมีคุณค่า มีความทันสมัย
และมีความต่อเน่ืองทันต่อเหตุการณ์ ย่อมเป็นสารสนเทศท่ีมีความสําคัญหรือสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในด้านต่าง ๆ ได้ เช่น  

- ด้านการศึกษา สารสนเทศจะกระตุ้นให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองมากข้ึน  
- ด้านสังคม สารสนเทศช่วยพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพส่วนบุคคลให้อยู่ร่วมกันอย่าง

สันติสุข  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์ เป็นการแยกแยะส่ิงท่ีจะพิจารณาออกเป็นส่วนย่อยท่ีมีความสัมพันธ์กัน เพื่อทําความเข้าใจแต่

ละส่วนให้แจ่มแจ้ง รวมทั้งการสืบค้นความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อดูว่าส่วนประกอบปลีกย่อยน้ัน
สามารถเข้ากันได้หรือไม่ สัมพันธ์เก่ียวเน่ืองกันอย่างไร ซึ่งจะช่วยให้เกิดความเข้าใจต่อส่ิงหน่ึงส่ิงใดอย่างแท้จริง 
โดยพื้นฐานแล้ว การวิเคราะห์ถือเป็นทักษะท่ีมนุษย์ฝึกได้  

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นวิธีการวิเคราะห์ที่จะต้องใช้วิธีการทางสถิติช่วยในการสรุปรวมข้อมูล 
โดยท่ีผู้วิเคราะห์จะต้องมีมโนทัศน์ (Concept) ดังน้ี  

๑. เลือกใช้วิธีการทางสถิติให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูล  
๒. อ่านค่าสถิติหรือแปลความหมายค่าสถิติได้ว่าหมายความอย่างไร เช่น ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ที่ได้

หมายความว่าอย่างไร เป็นต้น  
สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการสรุปความ หรือ สังเคราะห์ข้อความ และมีการเช่ือมโยง

ความรู้อ่ืน ๆ ดังน้ี  
๑. ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์  
๒. ความรู้ด้านชุมชน สังคม วัฒนธรรม  
๓. ความรู้ทางปรัชญาและศาสนาเพื่ออธิบายสรุปนามธรรมจากข้อมูลที่ปรากฏในรูปธรรมได้ด้วย  
 



 

 

๙๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิธีคิดเชิงวิเคราะห์  
๑. กําหนดขอบเขตหรือนิยามส่ิงท่ีเราจะวิเคราะห์ให้ชัดเจน  
๒. กําหนดจุดมุ่งหมายว่าจะวิเคราะห์เพื่ออะไร  
๓. พิจารณาหลักความรู้หรือทฤษฎีที่เก่ียวข้องว่าจะใช้หลักใดในการวิเคราะห์  
๔. ใช้หลักความรู้น้ันให้ตรงกับเร่ืองที่จะวิเคราะห์เป็นกรณี ๆ ไปและต้องรู้ว่าควรจะวิเคราะห์อย่างไร  
๕. สรุปและรายงานผลให้เป็นระเบียบ 
ข้อมูลเพื่อการนิเทศการศึกษา  
ข้อมูลท่ีจําเป็นท่ีนํามาใช้ในการวางแผนการนิเทศ ออกแบบนวัตกรรมการนิเทศ ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการจําเป็นของผู้รับการนิเทศท่ีนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา แบ่งเป็น ๒ ส่วน คือ 
๑. ข้อมูลพื้นฐาน เช่น จํานวนนักเรียน จํานวนครู คุณวุฒิของครู เป็นต้น 
๒. ข้อมูลคุณภาพ เช่น 

- ด้านนักเรียน ได้แก่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการประเมินด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการ
ทดสอบ NT O-NET ผลการทดสอบการอ่านการเขียน ผลการประเมินภายใน/ภายนอก 

- ด้านครู ได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การจัดทําและใช้
ส่ือการเรียนรู้ 

- ด้านการบริหาร ได้แก่ นโยบาย การจัดทําหลักสูตร แหล่งเรียนรู้ 
 
แหล่งข้อมูล : สืบค้นเม่ือวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐  
http:22tsl.tsu.ca.th/file.php/๑/courseware/aa_๒/lesson๒-๑.html  
http://e-book.ram.edu/e-book/m/MR393/chapter8.pdf  
https://th.wikipedia.org/  
http://www.analysis.ispace.in.th/WBI_aoi/webpage/๒.html  
http://gotoknow.org/blog/yuenyong 
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ใบความรู้ที่ ๓ 
เร่ือง การวางแผนวิจัยการศึกษา 

 การเขียนโครงร่างการวิจัย  
โครงร่างการวิจัย (research proposal) เป็นแผนงาน โครงการ ท่ีแสดงรายละเอียดและข้ันตอนของการ

ดําเนินการวิจัยท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้ผู้วิจัยมองเห็นภาพของงานตลอดแนว และเป็นการวางแผนปฏิบัติ
งานวิจัยอย่างเป็นระบบ เป็นแนวทางในการทําวิจัยท่ีถูกต้องครบถ้วน ดังน้ัน ในโครงร่างการวิจัยจึงต้องกําหนด
แผนการดําเนินงานแต่ละข้ันตอน ตลอดจนระยะเวลาในการทําวิจัยและงบประมาณที่ใช้ในการทําวิจัยเรื่องน้ัน ๆ ด้วย  
ส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย  

การเขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยน้ัน อาจมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ต่างกันออกไปข้ึนกับข้อกําหนดของ
หน่วยงานท่ีผู้วิจัยจะต้องนําข้อเสนอโครงร่างการวิจัยน้ัน ๆ ไปนําเสนอ อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบหลักของโครง
ร่างการวิจัยประกอบด้วยส่วนสําคัญหลัก ๆ ๓ ส่วนคือ  

ส่วนที่ ๑ ส่วนนํา ประกอบด้วยข้อมูลต่อไปน้ี  
๑.๑ ช่ือโครงร่างการวิจัย  
๑.๒ ผู้วิจัย  

ส่วนที่ ๒ ส่วนเนื้อหา คือส่วนท่ีประกอบด้วยสาระสําคัญของโครงร่างการวิจัย ซึ่งประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ 
ดังต่อไปน้ี 

๒.๑ ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา  
๒.๒ คําถามการวิจัย  
๒.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
๒.๔ สมมติฐานการวิจัย (ถ้ามี)  
๒.๕ นิยามศัพท์  
๒.๖ ขอบเขตของการวิจัย  
๒.๗ ข้อตกลงเบ้ืองต้น  
๒.๘ เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
๒.๙ กรอบแนวคิดการวิจัย  
๒.๑๐ วิธีการดําเนินการวิจัย  

กําหนดตัวแปรและเคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล กําหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

๒.๑๑ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

บค.๒.๖/๓ 
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ส่วนที่ ๓ แผนการดําเนินการวิจัย ประกอบด้วย  
๓.๑ ระยะเวลาการดําเนินการวิจัย  
๓.๒ งบประมาณท่ีใช้ในการวิจัย  
๓.๓ เอกสารอ้างอิง  
๓.๔ ภาคผนวก  

 
หลักการเขียนเนื้อหาในส่วนประกอบของโครงร่างการวิจัย  

การเขียนรายละเอียดในโครงร่างการวิจัยน้ันจําเป็นต้องมีข้อมูลท่ีสําคัญพอสังเขป เพื่อท่ีจะช่วยส่ือให้ผู้อ่าน
โครงการเข้าใจว่าผู้วิจัยได้วางแผนการดําเนินงานวิจัยของตัวเองอย่างไร ซ่ึงรายละเอียดของเน้ือหาในแต่ละประเด็น
ในโครงร่างการวิจัยพอจะสรุปได้ ดังน้ี 

๑. ช่ือโครงร่างการวิจัย ช่ือโครงร่างการวิจัยหรือช่ือเรื่องวิจัย เป็นส่วนแรกที่จะส่ือความหมายให้ผู้อ่าน
ทราบว่าผู้วิจัยต้องการจะศึกษาอะไร ตัวแปรหลักของการศึกษาคืออะไร กลุ่มตัวอย่างคือใคร สําหรับงานวิจัยบาง
เรื่องอาจระบุถึงช่วงระยะเวลาท่ีทําการศึกษา และ/หรือสถานที่เก็บรวบรวมข้อมูลอีกด้วย ซ่ึงการกําหนดช่ือโครง
ร่างการวิจัยท่ีดีควรใช้ภาษาที่ชัดเจน เข้าใจง่าย ไม่ยาวเกินไป และไม่ใช้ศัพท์เทคนิคมากจนเกินความจําเป็นการ
เขียนช่ือโครงการควรเขียนช่ือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษท่ีสอดคล้องตรงกัน  

๒. ช่ือและรายละเอียดเก่ียวกับผู้วิจัย ซึ่งจะประกอบด้วยช่ือของหัวหน้าโครงร่างการวิจัย ผู้ร่วมโครงร่าง
การวิจัยและปรึกษาโครงร่างการวิจัย ส่วนรายละเอียดของบุคคลท่ีเก่ียวข้องเหล่าน้ีมักจะระบุคุณวุฒิตําแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการทําการวิจัย 

๓. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา เป็นส่วนที่กล่าวถึงเหตุผลของการทําวิจัยว่ามีเหตุจูงใจใดทํา
ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะทําการวิจัยเรื่องน้ี มีความจําเป็นหรือความสําคัญอย่างไรจึงต้องทําการวิจัยเรื่องน้ัน ๆ ถ้าไม่ทํา
อาจก่อให้เกิดปัญหาอะไรหรือไม่ หรือถ้าทําแล้วจะเกิดประโยชน์หรือผลดีอย่างไร ซึ่งในการเขียนความเป็นมาและ
ความสําคัญของปัญหา ควรจะแสดงให้ผู้อ่านเห็นว่างานวิจัยเรื่องที่ต้องการทําจะทําให้เกิดความก้าวหน้าทาง
วิชาการอย่างไร และเก่ียวข้องกับการปฏิบัติงานของตนเองอย่างไร ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยชักจูงให้ผู้อ่านเห็นว่างานวิจัย
ช้ินน้ันมีคุณค่าของความสําคัญเพียงพอ สมควรที่จะต้องทําการวิจัย 

หลักการเขียนความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาน้ัน ส่วนใหญ่นิยมเขียนเริ่มต้นจากแนวคิดกว้าง ๆ 
เก่ียวกับเรื่องท่ีทําวิจัยก่อน แล้วเขียนให้แคบลงถึงประเด็นปัญหาท่ีจะทําวิจัย ผลกระทบหรือผลเสียที่อาจเกิดข้ึน
จากสภาพปัญหาน้ัน ๆ ถ้าปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข แนวคิดเก่ียวกับการศึกษาเพื่อการแก้ปัญหาน้ัน และผลท่ีคาดว่า
จะได้รับจากการศึกษาวิจัย ตามลําดับ สําหรับความยาวของความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาน้ัน ข้ึนอยู่กับ
ความชัดเจนเพียงพอท่ีจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจปัญหาวิจัยและความสําคัญของปัญหาของงานวิจัยแต่ละเรื่อง ซึ่งอาจ
ยาวต้ังแต่ครึ่งหน้าถึง ๕ หน้ากระดาษก็ได้  



 

 

๙๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔. คําถามการวิจัย คําถามการวิจัยเป็นการกําหนดปัญหาท่ีแน่นอนว่าผู้วิจัยต้องการคําตอบอะไรจาก
งานวิจัยน้ัน ๆ ซ่ึงในการเขียนคําถามการวิจัยน้ัน ในบางงานวิจัยผู้วิจัยอาจจะไม่เขียนก็ได้ การเขียนคําถามการวิจัย
ให้เขียนในรูปประโยคคําถาม และแยกคําถามเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน  

๕. วัตถุประสงค์ของการวิจัย เป็นส่วนที่บอกถึงเป้าหมายหรือส่ิงท่ีผู้วิจัยต้องการศึกษาวิจัยว่าต้องการศึกษา
อะไร ศึกษากับใคร ศึกษาในแง่มุมใด การเขียนวัตถุประสงค์ ควรเขียนในรูปประโยคบอกเล่าด้วยสํานวนที่กระชับ 
ชัดเจน และถ้างานวิจัยน้ันต้องการศึกษาหลายประเด็นควรแยกวัตถุประสงค์เป็นข้อ ๆ เรียงลําดับตามการค้นหา
คําตอบ 

๖. สมมติฐานการวิจัย เป็นการคาดคะเนคาตอบของปัญหาการวิจัย โดยอาศัยข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า
จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เป็นแนวทางในการต้ังสมมติฐาน ซึ่งงานวิจัยบางเรื่องก็ไม่จําเป็นต้องเขียน
สมมติฐานการวิจัยก็ได้ ข้ึนกับลักษณะของงานวิจัยและข้อมูลจากการศึกษาเอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องว่าจะ
เพียงพอต่อการต้ังสมมติฐานหรือไม่  

๗. นิยามศัพท์ เป็นการให้คําจํากัดความของคําศัพท์เฉพาะต่าง ๆ ท่ีใช้ในการวิจัย เพื่อให้ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
โครงร่างการวิจัยและการทําวิจัยได้เข้าใจตรงกัน ซึ่งคําท่ีจะต้องนิยามได้แก่ ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัย คําศัพท์ที่ไม่ได้
ใช้ในความหมายที่เป็นสากลหรือศัพท์ท่ีมีความหมายไม่แน่นอน และศัพท์เฉพาะท่ีอาจเข้าใจเฉพาะคนบางกลุ่ม
เท่าน้ัน การเขียนนิยามศัพท์ของงานวิจัย ต้องเขียนเป็นลักษณะนิยามเชิงปฏิบัติการณ์ (operational definition) 
คือเป็นพฤติกรรม หรือการแสดง หรือการปฏิบัติท่ีสามารถสังเกตได้ รับรู้ได้ หรือประเมินได้ มีสาระคลอบคลุมและ
สอดคล้องกับสาระในแนวคิดทฤษฎีของตัวแปรที่ศึกษา และต้องบอกด้วยว่าจะได้ข้อมูลจากกลุ่มใด และสามารถ
เก็บข้อมูลได้โดยวิธีใด  

๘. ขอบเขตของการวิจัย เป็นการกําหนดกรอบของการวิจัยว่า ต้องการศึกษาครอบคลุมประชากร ตัวแปร 
หรือสถานท่ีแค่ไหน การเขียนขอบเขตของการวิจัยจะต้องกล่าวถึงประชากรหรือกลุ่มตัวอย่างท่ีจะใช้ในการวิจัยว่า
เป็นใคร จํากัดขอบเขตการวิจัยไว้แค่ไหน จะศึกษาตัวแปรอะไรบ้าง ตลอดจนกล่าวถึงสภาพแวดล้อมต่างๆ ท่ีผู้วิจัย
ต้องการจากัดขอบเขตไว้ด้วย  

๙. ข้อตกลงเบ้ืองต้น เป็นเง่ือนไขของการวิจัยและส่ิงท่ีเก่ียวข้องกับการวิจัย ท่ีถือว่าเป็นความจริงโดยไม่ต้อง
มีการพิสูจน์ เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้อ่านและผู้ที่ทําการวิจัย อย่างไรก็ตาม โครงร่างการวิจัยบางเรื่องก็ไม่
จําเป็นต้องมีข้อตกลงเบื้องต้น หากคิดว่าผู้อ่านรายงานวิจัยกับผู้วิจัยมีความเข้าใจในเรื่องน้ัน ๆ ตรงกันอยู่แล้ว  

๑๐. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง คือส่วนท่ีผู้วิจัยจะแสดงหลักฐานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการวิจัยท่ีมีอยู่ 
เพื่อแสดงให้เห็นว่า การทํางานวิจัยเรื่องน้ันต้ังอยู่บนหลักการ มีความรู้ที่เป็นพื้นฐานของการศึกษาเพียงพอ และมี
วิธีการดําเนินการวิจัยท่ีสามารถทําการวิจัยได้สําเร็จ ซึ่งในส่วนน้ี จะต้องประกอบด้วยเน้ือหาที่ได้จากการทบทวน
วรรณกรรมโดยสังเขปและกรอบแนวคิดในการทําวิจัยที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม ถ้าเป็นการเขียนโครงร่างการวิจัยเพื่อ
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเพื่อเสนอขออนุมัติในการทําวิทยานิพนธ์ เน้ือหาในส่วนน้ีอาจต้องมีรายละเอียด



 

 

๙๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

พอสมควรเพื่อแสดงให้อาจารย์ผู้พิจารณาทราบว่านักศึกษาได้มีการศึกษาค้นคว้าเอกสารท่ีเก่ียวข้องมามาก
พอสมควรแล้ว  

๑๑. กรอบแนวคิดการวิจัย ซึ่งในบางครั้งอาจเรียกว่ากรอบมโนทัศน์การวิจัย (conceptual framework 
or conceptual research framework) เป็นความคิดรวบยอดที่เกิดจากการบูรณาการแนวคิดและทฤษฎีท่ี
รวบรวมได้จากการทบทวนวรรณกรรม โดยกรอบแนวคิดการวิจัยต้องแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมโนทัศน์ 
(concepts) ปรากฏการณ์ (phenomena) หรือตัวแปรต่าง ๆ ท่ีผู้วิจัยจะศึกษาอย่างชัดเจน  

๑๒. วิธีการดําเนินการวิจัย เป็นส่วนท่ีจะทําให้ผู้อ่านทราบว่าผู้วิจัยมีแนวทางในการดําเนินการวิจัยอย่างไร 
ซึ่งจะเป็นการออกแบบแผนการวิจัย (research design) เป็นการบอกให้ทราบว่านักวิจัยจะต้องทําอะไร เพื่อให้ได้
แผนการดําเนินการวิจัยท่ีเหมาะสมกับปัญหา โดยเป็นการวางแผนเก่ียวกับ  

๑.) การกําหนดตัวแปรและการสร้างเครื่องมือ กําหนดตัวแปรที่ต้องการเก็บข้อมูลเคร่ืองมือ การ
ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

๒.) วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล เก็บข้อมูลจากใครบ้าง จํานวนเท่าไร เก็บอย่างไร  
๓.) วางแผนการวิเคราะห์ข้อมูลหลังจากท่ีเก็บข้อมูลได้แล้ว วิเคราะห์อย่างไรให้ตรงวัตถุประสงค์และ

สมมติฐานการวิจัย ใช้สถิติอะไร แปลความหมายอย่างไร นําเสนอผลการวิเคราะห์อย่างไร  
จากการออกแบบแผนการวิจัยสามารถเขียนเป็นข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ดังน้ี  

๑๒.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง จะต้องระบุลักษณะของประชากร จํานวนและขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง ตลอดจนวิธีได้ขนาดตัวอย่างและการสุ่มหรือเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมด้วย  

๑๒.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรกล่าวถึงลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
ทั้งเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง ตลอดจนวิธีการท่ีจะใช้ในการตรวจสอบหรือ
ทดสอบเพื่อยืนยันว่าเครื่องมือน้ัน ๆ มีประสิทธิภาพดี มีความเท่ียง (reliability) ความตรง (validity) ความ
เหมาะสมในการใช้ (feasibility) เป็นต้น  

๑๒.๓ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ควรกล่าวถึง ข้ันตอนของการเก็บรวบรวมข้อมูล เริ่มต้ังแต่การ
ติดต่อ การเตรียมงาน การเก็บรวบรวมข้อมูลว่าจะทําอย่างไรบ้าง เก็บข้อมูลในระหว่างวัน เวลา และสถานท่ีใด  

๑๒.๔. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล ควรระบุสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามการวิจัยแต่
ละส่วนให้ชัดเจน พร้อมทั้งบอกวิธีการที่จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วยว่าจะวิเคราะห์โดยวิธีใด เช่น ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชนิดใดในการวิเคราะห์ข้อมูล  

๑๓. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เป็นการเขียนถึงคุณค่าของงานวิจัย หลังจากการดําเนินการวิจัยบรรลุตาม
วัตถุประสงค์แล้ว ซ่ึงมีหลักการเขียนคือ ๑) ควรเขียนเป็นข้อ ๆ โดยเริ่มจากข้อท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงก่อน แล้วจึง
เขียนเรียงลําดับไปสู่ข้อท่ีเป็นประโยชน์ทางอ้อม ๒) ระบุว่าผู้วิจัยคาดว่าจะได้อะไรจากการวิจัยคร้ังน้ี และจะนําผล
ที่ได้น้ันไปใช้ประโยชน์กับใครและใช้อย่างไร  



 

 

๙๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๑๔. แผนการดําเนินการวิจัย เป็นแผนการดําเนินงานวิจัยของผู้วิจัยท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้าว่าจะทําอะไรใน
ช่วงเวลาใด และใช้เวลาเท่าไหร่ ซ่ึงมักนิยมเขียนในลักษณะของตารางปฏิบัติงานวิจัยหรือ Gantt Chart ดังตัวอย่าง 

ตัวอย่างการเขียนแผนการดําเนินการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕. งบประมาณที่ใช้ในการวิจัย การจัดทํางบประมาณการวิจัยคือการท่ีผู้ทําวิจัยได้กําหนดและคาดคะเน
ถึงทรัพยากรท่ีต้องใช้ในการทําวิจัยทั้งหมดต้ังแต่เริ่มทําวิจัยจนกระท่ังเขียนและพิมพ์ รายงานว่าต้องใช้อะไรบ้าง 
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือจัดจ้างเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่ ในการเขียนงบประมาณมักนิยมแบ่งเป็นหมวด
ต่าง ๆ คือ  

•  หมวดค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้วิจัย ผู้วิเคราะห์ข้อมูล ท่ีปรึกษางานวิจัย ผู้ประสานงานการเก็บ
ข้อมูลและผู้ตอบแบบสอบถาม ค่าจ้างพิมพ์ ฯลฯ  

•  หมวดค่าใช้สอย ได้แก่ ค่าลิขสิทธ์ิแบบสอบถาม ค่าธรรมเนียมของหน่วยงานต้นสังกัด (overhead 
charge) ค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าเดินทาง ค่าเบี้ยเล้ียง ค่าที่พัก ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง ค่าโทรศัพท์ ค่า
ถ่ายเอกสาร ค่าทําปกรูปเล่มรายงาน ฯลฯ  

•  หมวดค่าวัสดุ ได้แก่ ค่าวัสดุสํานักงาน ค่าแสตมป์ ค่าดิสเก็ต ซองจดหมาย ฯลฯ  
•  หมวดค่าครุภัณฑ์ ได้แก่ ครุภัณฑ์ท่ีซื้อมาเพื่อใช้ในการวิจัย เช่น กล้องถ่ายรูป เครื่องบันทึกเสียง เครื่อง

คอมพิวเตอร์ ฯลฯ 
๑๖. เอกสารอ้างอิง เป็นรายช่ือทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ บทความ เอกสาร และเว็บไซด์ ซึ่งเป็น

แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการเขียนโครงร่างการวิจัยครั้งน้ี  
๑๗. ภาคผนวก เป็นส่วนที่นําเสนอข้อมูลอ่ืน ๆ ที่ผู้วิจัยคิดว่าเก่ียวข้องและมีประโยชน์กับโครงร่างการวิจัย 

แต่ไม่สามารถนาไปเขียนลงในส่วนใดส่วนหน่ึงในโครงร่างการวิจัยได้เช่น แบบสอบถามท่ีผู้วิจัยวางแผนว่าจะนําของ
ผู้อ่ืนหรือท่ีเคยได้พัฒนาไว้แล้วมาใช้เป็นต้น แต่ถ้าหากไม่มีส่วนน้ีก็ไม่จําเป็นต้องเขียนไว้  
 



 

 

๙๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
ลักษณะของโครงร่างการวิจัยที่ดี  

การที่ผู้วิจัยได้เขียนข้อเสนอโครงร่างการวิจัยน้ัน ก็เพื่อท่ีจะได้นําเสนอหรือแสดงต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้พิจารณา ดังน้ัน ในการเขียนโครงร่างการวิจัยจึงต้องมีความระมัดระวังรอบคอบเพื่อให้ได้โครงร่างการวิจัยท่ี
สมบูรณ์ ซ่ึงลักษณะของโครงร่างการวิจัยที่ดีซ่ึงควรยึดเป็นแนวทางในการเขียนโครงร่างการวิจัยมี ดังน้ี มีความถูก
ต้องในเน้ือหาสาระ มีหลักฐานและข้อเท็จจริงท่ีสามารถอ้างอิงได้  

๑. มีความน่าเช่ือถือ ไม่เขียนแบบเล่ือนลอยในลักษณะท่ีผู้วิจัยคิดเอาเอง  
๒. มีสาระสําคัญครบถ้วนทุกหัวข้อตามข้ันตอนของกระบวนการวิจัย  
๓. ใช้ภาษาชัดเจน กะทัดรัด สามารถส่ือความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว  
๔. มีความม่ันคงหรือคงท่ีในการใช้ถ้อยคํา ท้ังฉบับ  
๕. มีการนําเสนอข้อมูลที่ต่อเน่ืองสัมพันธ์อย่างเป็นเหตุเป็นผล  
๖. มีความสมเหตุสมผลในด้านของงบประมาณ  

 
สรุป  

การเขียนโครงร่างการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้วิจัยใช้เป็นแนวในการดําเนินการวิจัยตลอดโครงการ 
นอกจากน้ีโครงร่างการวิจัยจะเป็นตัวควบคุมมิให้ผู้วิจัยทําการวิจัยออกนอกแนวทางที่กําหนดไว้  

รูปแบบของโครงร่างการวิจัยโดยทั่วไป ประกอบด้วยส่วนสําคัญ ๓ ส่วน คือ ๑) ส่วนนําเร่ือง ซึ่งจะบอกถึง
ช่ือโครงร่างการวิจัย ช่ือผู้ทําวิจัย หน่วยงานท่ีผู้ทําวิจัยสังกัด ฯลฯ ส่วน ๒) ส่วนสาระสําคัญของโครงร่างการวิจัย ซึ่ง
ประกอบด้วยปัญหาการวิจัย วัตถุประสงค์ของการทําวิจัย เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องและวิธีการดําเนินการวิจัย 
และ ๓) แผนการปฏิบัติตามข้ันตอนกระบวนการวิจัย  

ลักษณะของโครงร่างการวิจัยที่ดีน้ัน ต้องมีช่ือโครงการท่ีชัดเจน เป็นงานวิจัยท่ีคุ้มค่า ควรค่าแก่การลงทุน มี
กระบวนวิจัยที่ถูกต้องตามลักษณะการดําเนินการวิจัยที่ดี กําหนดระยะเวลาและงบประมาณเหมาะสมกับลักษณะ
ของงานวิจัยน้ัน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

เอกสารประกอบ ใบงานที่ ๑-๓ 
การวางแผนระบบการนิเทศภายในโรงเรียน (กรณีตัวอย่าง) 

 
โรงเรียนวัดขุนเขา มีครูท่ีทําการสอนจํานวน ๙ คน นักเรียน ๑๑๘ คน เปิดสอนอนุบาล ถึงช้ันประถมศึกษา

ปีที่ ๖ จากการดําเนินการในรอบปีการศึกษา ๒๕๖๐ พบว่า ผลการประเมินระดับประเทศ (O-NET) ช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ ปรากฏผลดังน้ี 

ระดับ 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ 

โดยรวมเฉล่ีย 
คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย คะแนนเฉล่ีย 

เขตพื้นที่ ๕๓.๐๗ ๔๙.๗๔ ๔๘.๖๘ ๕๒.๔๗ ๔๖.๐๖ ๔๙.๔๐ 
โรงเรียน ๓๘.๘๖ ๒๕.๔๕ ๓๔.๓๒ ๔๐.๓๖ ๓๐.๖๘ ๓๓.๙๔ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๙๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาท่ี ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบงานท่ี ๑ การนิเทศภายในโรงเรียน (งานเด่ียว) 
ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขที่.......รุ่นที่.......หน่วยพัฒนา..................................เวลา.............น. 

คําชี้แจง ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนวัดขุนเขา (จากกรณีตัวอย่าง) ให้ท่านนําข้อมูลมากําหนดหรือวางแผน 
การนิเทศภายในที่เน้นพฤติกรรมการสอนของครูเพื่อยกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน แล้วกรอก
รายละเอียดตามหัวข้อดังน้ี 
๑. ทําไมจึงต้องนิเทศภายในโรงเรียนน้ี (สาเหตุสําคัญ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๒. นิเทศภายในเพื่ออะไร (วัตถุประสงค์การนิเทศ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๓. จะนิเทศเรื่องอะไร (เน้ือหาการนิเทศ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๔. จะนิเทศอย่างไร (กิจกรรมการนิเทศ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๕. จะนิเทศแบบใด (รูปแบบผู้นิเทศ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

บง.๒.๖/๑ 



 

 

๑๐๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๖. จะนิเทศใคร (ผู้รับการนิเทศ) 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
๗. ส่ือและเครื่องมือท่ีใช้ในการนิเทศมีอะไร (ส่ือและเครื่องมือ) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๘. จะรู้ได้อย่างไรว่านิเทศได้ผล (วัดและประเมินผล) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๑๐๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาท่ี ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบงานที่ ๒ การวางแผนสร้างนวัตกรรม (งานเด่ียว) 
ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขที่.......รุ่นที่.......หน่วยพัฒนา..................................เวลา.............น. 

คําชี้แจง ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนวัดขุนเขา (จากกรณีตัวอย่าง) ให้ท่านนําข้อมูลมากําหนดหรือวางแผน 
การสร้างนวัตกรรมในการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แล้วกรอกรายละเอียดตามหัวข้อดังน้ี 
๑. ช่ือนวัตกรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๒. ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาที่ต้องสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๓. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีท่ีใช้ในการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๔. วัตถุประสงค์ของการสร้าง/พัฒนานวัตกรรม 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๕. กลุ่มเป้าหมาย/ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๒.๖/๒ 



 

 

๑๐๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๖. การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน (โครงสร้างของนวัตกรรม) 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๗. วิธีดําเนินการสร้าง/พัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๘. การเก็บรวมรวบข้อมูลและสถิตท่ีใช้ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



 

 

๑๐๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาท่ี ๒.๖ ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และงานวิจัยมาใช้พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ใบงานที่ ๓ การวางแผนวิจัยการศึกษา (งานกลุ่ม) 
ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขที่.......รุ่นที่.......หน่วยพัฒนา..................................เวลา.............น. 

คําชี้แจง ถ้าท่านเป็นผู้บริหารโรงเรียนวัดขุนเขา (จากกรณีตัวอย่าง) ให้ท่านนําข้อมูลมากําหนดหรือ
วางแผนทําวิจัย ให้พิจารณาจากรณีตัวอย่าง กลุ่มจะทําการวิจัยเรื่องอะไรเพื่อการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
แล้วกรอกรายละเอียดตามหัวข้อดังน้ี 
๑. ช่ือโครงการวิจัย 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
๒. ความสําคัญและที่มาของปัญหา 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
๓. วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
๔. สมมุติฐานการวิจัย (กรณีถ้ามีโปรดระบุรายละเอียด) 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
๖. ขอบเขตของการวิจัย 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

บง.๒.๖/๓ 



 

 

๑๐๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๗. นิยามศัพท์เฉพาะ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๘. แนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจัยที่เก่ียวข้อง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๙. ข้อตกลงเบ้ืองต้นในการทําวิจัย (กรณีถ้ามี) 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๑๐. วิธีการดําเนินงาน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๑๑. แผนการดําเนินงาน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๑๒. เอกสารอ้างอิง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๑๓. งบประมาณ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



 
 

๑๐๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT    เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

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

ของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 
 
เนื้อหา 

๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานที่เก่ียวข้องกับการลด
ความเหล่ือลํ้าด้วยส่ือทางไกล DLTV และ DLIT 

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

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

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

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. วีดิทัศน์ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT” โดย นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ 
๒. ใบงาน  
๓. คู่มือ 
๔. เว็บไซต์ 

http://gg.gg/cyo14 
http://gg.gg/cyo19 
http://gg.gg/cyo40 
http://gg.gg/cyo46 

 



 
 

๑๐๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT มีบุคลิกภาพ
ที่เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบ
ความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและ
สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๐๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT (เวลา ๓ ชั่วโมง) 
วิทยากร : นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ ผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ พิธีกร ๑. พิธีกร : เกร่ินนํา  

 
 
 
 
 

 (ภาพประกอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
๒. เปิดวีดีทัศน์ “การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV 
/ DLIT” 

๕ นาที - 
 
 
 
 
 

วีดิทัศน์ 

๒ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT 
โดยใช้วิธีสแกน QR-CODE แล้วทําแบบทดสอบ
ออนไลน์ (๑๐ นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

๓ วิทยากรประจํา
วิชา 

๑. วิทยากรประจําวิชา : ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เรื่อง 
“การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT” ดังน้ี 
   ๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ค วาม
เข้าใจแ นวทางการ DLTV / DLIT ในการจัด
การศึกษา 
   ๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถขับเคลื่อน
การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT ตาม
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 

๔๐ นาที วีดิทัศน์ 



 
 

๑๐๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๒. วิทยากรประจําวิชาแนะนําประวัติวิทยากร 
๓. วิทยากรประจําวิชาเชิญชมวีดิทัศน์เรื่อง “การ
จัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT” โดย  
นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ 

๔ วิทยากรพี่เล้ียง หลังจากชมวีดิทัศน์จบแล้ว วิทยากรพี่เล้ียงดําเนินการ
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดําเนินการตามกิจกรรม 
ดังต่อไปน้ี  
๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ........... คน (วิทยากรพี่
เล้ียง ๑ คน ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๕ คน) 
๒. ให้ตัวแทนกลุ่มแต่ละกลุ่มจับฉลากหัวข้อ เพื่อสรุป
องค์ความรู้ โดยมีหัวข้อดังต่อไปน้ี 
   ๒.๑ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ี
เก่ียวข้องกับการลดความเหล่ือมลํ้าด้วยส่ือทางไกล 
DLTV และ DLIT 
   ๒.๒ มาตรฐานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ
ทางไกล DLTV และ DLIT 
   ๒.๓ แนวทางการบริหารจัดการส่ือทางไกล DLTV 
และ DLIT ในสถานศึกษา 
   ๒.๔ บทบาทผู้เก่ียวข้องส่ือทางไกล DLTV และ 
DLIT ในสถานศึกษา 
   ๒.๕ ปัจจัยแห่งความสําเร็จส่ือทางไกล DLTV และ 
DLIT ในสถานศึกษา 
๓. ให้กลุ่มดําเนินการทํากิจกรรมตามใบงานที่ ๑ 
๔. แต่ละกลุ่มสรุปองค์ความรู้ลงในกระดาษปรู๊ฟ 

๖๐ นาที ใบงาน 
กระดาษ

ปรู๊ฟ 
(บง.๒.๗/๑) 

๕ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงคัดเลือกตัวแทนจํานวน ๓ กลุ่ม กลุ่ม
ละ ๑๕ นาที เพื่อนําเสนอ พร้อมวิพากษ์และ
เสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม 

๔๕ นาที กระดาษ
ปรู๊ฟ 

๖ วิทยากรประจําวิชา วิทยากรประจําวิชาสรุปเน้ือหาทั้งหมด ๑๐ นาที - 



 
 

๑๐๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๗ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบหลังเรียน 

เรื่อง “การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT 
โดยใช้วิธีสแกน QR-CODE แล้วทําแบบทดสอบ
ออนไลน์ (๑๐ นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๑๑๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๗ การจัดการศึกษาทางไกล โดย DLTV / DLIT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานท่ี ๑ (งานกลุ่ม) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........หน่วยพัฒนา........................................เวลา.................น. 

คําชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้ตามหัวข้อที่ตัวแทนกลุ่มจับฉลากได้ โดยให้เวลาในการทําใบงาน 
๖๐ นาที และเตรียมตัวแทนนําเสนอ ไม่เกิน ๑๕ นาที 

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

บง.๒.๗/๑ 



 
 

๑๑๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๒.๘ การส่ือสารภาษาอังกฤษด้วย Echo English    เวลา ๑ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้ 
๒. เพื่อให้สามารถใช้ Echo English ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ 

 
เนื้อหา  

๑. หลักการ แนวคิด และขอบข่ายการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสาร 
๒. การใช้งาน Echo English ที่ใช้ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. การติดต้ัง และใช้งาน Echo English ที่ใช้ในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๓. การฝึกปฏิบัติ ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร 
๔. นําเสนอ แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

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

http://www.echothailand.org 
 

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

 
 



 
 

๑๑๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดี มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ในการใช้งาน Echo English มีเทคนิค

วิธีการถ่ายทอดที่ดี สามารถจัดกิจกรรมและสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาโดยเน้นการส่ือสารภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๑๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาที่ ๒.๘ การส่ือสารภาษาอังกฤษด้วย Echo English     เวลา ๑ ชั่วโมง 
วิทยากร : วิทยากรประจําวิชา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ พิธีกร ๑. พิธีกร : เกร่ินนํา 

 
 
 
 
 

(ภาพประกอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
๒. เปิดวีดีทัศน์ “แนะนําแอปฟรี Echo English” โดย 
Echo English App. 

๑๐ นาที - 
 
 
 
 
 

วีดิทัศน์ 

๒ วิทยากรประจํา
วิชา 

๑. วิทยากรประจําวิชา : ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เรื่อง 
“การส่ือสารภาษาอังกฤษด้วย Echo English” ดังน้ี 
   ๑.๑ เพื่อพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อส่ือสารได้ 
   ๑.๒ เพื่อให้สามารถใช้ Echo English ในการฝึก
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารได้ 

๕ นาที วีดิทัศน์ 

๓ วิทยากรประจํา
วิชา 

หลังจากชมวีดิทัศน์จบแล้ว วิทยากรประจําวิชาแนะนํา
ใบงานท่ี ๑ การติดต้ังและใช้งาน Echo English 

๕ นาที ใบงาน 
(บง.๒.๘/๑) 

๔ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงแจกใบงานที่ ๑ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑. ศึกษาคู่มือการติดต้ังและใช้งาน Echo English 
(ศึกษาด้วยตนเอง) 
๒. เมื่อปฏิบัติกิจกรรมตามใบงานท่ี ๑ ตามที่ได้รับ
มอบหมายแล้วให้วิทยากรพี่เล้ียงตรวจผลงานผู้เข้ารับ
การพัฒนาจาก Application 

๓๐ นาที ใบงาน 
(บง.๒.๘/๑) 

๑๐ วิทยากรประจํา
วิชา 

วิทยากรประจําวิชาสรุปเน้ือหาทั้งหมด ๑๐ นาที - 

 
แหล่งเรียนรู้ Application: Echo English (Free) 



 
 

๑๑๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
รายวิชาท่ี ๒.๘ การส่ือสารภาษาอังกฤษด้วย Echo English 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........หน่วยพัฒนา........................................เวลา.................น. 
การติดต้ังและใช้งาน Echo English 

คําชี้แจง ให้ท่านติดต้ัง Echo English ลงใน Smart Phone ของตนเอง ตามคู่มือการติดต้ัง แล้วฝึกปฏิบัติ 
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้ Echo English ดังน้ี 

๑. ดาวน์โหลดบทเรียน Unit1.1 Hello, Mr. Jones! (Part1) บทสนทนาเก่ียวกับการทักทายและแนะนํา
ตัวเอง 

๒. เข้าเรียนบทเรียน 
๓. ฝึกทักษะการฟัง การพูด การเขียน การทดสอบ และการใช้โหมดอัดเสียง 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บง.๒.๘/๑ 



 
 

๑๑๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กรอบการพัฒนาสมรรถนะผู้อํานวยการสถานศึกษา    ระยะเวลา  ๖๒  ช่ัวโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา  ระยะเวลา ๒๙ ช่ัวโมง 
 
คําอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้อํานวยการ
สถานศึกษา สามารถวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูล สารสนเทศและหลักการที่เหมาะสม 
สามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทรัพยากรทางการศึกษา ระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผล โดยใช้วิธีการศึกษา เอกสารการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ การอภิปราย และการฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้สามารถจัดการบริหารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาบทบาท หน้าท่ี
ความรับผิดชอบของผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถในการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา โดย

ประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารจัดการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และการนิเทศ 

กํากับ ติดตามประเมินและรายงานผล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความคิดรวบยอด 

ผู้อํานวยการสถานศึกษาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจ บทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ  
การวางแผนกลยุทธ์ การตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลสารสนเทศและหลักการที่เหมาะสมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 

 

 



 
 

๑๑๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (๒๙ ชั่วโมง) 

 รายวิชาที่ ๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา     เวลา   ๒ ช่ัวโมง 

 รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์   เวลา   ๓ ช่ัวโมง 

 รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย     เวลา ๑๒ ช่ัวโมง 
            - การบริหารงานวิชาการ 
             - การบริหารงานบุคคล 
              - การบริหารงบประมาณ 
             - การบริหารทั่วไป 

 รายวิชาที่ ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา   เวลา ๓ ช่ัวโมง 
 รายวิชาที่ ๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)    เวลา ๓ ช่ัวโมง 

 รายวิชาที่ ๓.๖ การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐   เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

 รายวิชาที่ ๓.๗ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน      เวลา ๑ ช่ัวโมง ๓๐ นาที 

 รายวิชาที่ ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   เวลา ๓ ช่ัวโมง 



    
๑๑๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา จํานวน ๒ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการขับเคล่ือนนโยบาย ของกระทรวงศึกษาธิการ 
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนากําหนดแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในสถานศึกษา 
 
เนื้อหา 

๑. นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับ
สถานศึกษา เช่น 

    ๑.๑ นโยบายพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร 
  ๑.๒ นโยบายคืนครูให้นักเรียน 

    ๑.๓ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
    ๑.๔ นโยบายโรงเรียนปลอดขยะ 
    ๑.๕ นโยบายส่งเสริมการออกกําลังกาย 
    ๑.๖ การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย NEW DLTV/DLIT 
๒. หลักการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ในสถานศึกษา 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับนโยบายและการขับเคล่ือนนโยบาย 
๒. ฝึกปฏิบัติทําความเข้าใจในนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับสถานศึกษา 
๓. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สังเคราะห์และกําหนดเป็นแนวทางการขับเคล่ือนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา 
๔. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
 
 



    
๑๑๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
๓. ใบงาน 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ 
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถ
สร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา และจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยเน้นการฝึกปฏิบัติทําความเข้าใจนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานท่ีเก่ียวข้องกับสถานศึกษและสามารถ
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
๑๑๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา                 เวลา ๒ ชั่วโมง       
วิทยากร : ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร พิธีกร - เกริ่นนํา 
        - วัตถุประสงค์ของรายวิชา 
        - หลักการ แนวคิด และขอบข่ายของนโยบาย
สําคัญเร่งด่วนของ สพฐ. ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
๑) นโยบายการพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร 
๒) นโยบายคืนครูให้นักเรียน 
๓) นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๔) นโยบายโรงเรียนปลอดขยะ 
๕) นโยบายส่งเสริมการออกกําลังกาย 
๖) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย NEW DLTV/DLIT 
 

๓ นาที  

ทดสอบก่อนเรียน  จํานวน  ๕  ข้อ 
 

๕ นาที  

๒ พิธีกร พิธีกร – แนะนําวิทยากร 
          ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร   
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
           

๒ นาที ประวัติวิทยากร 

๓ วิทยากร 
ประจําวิชา 

ชมวีดิทัศน์การบรรยายของวิทยากร   
การขับเคล่ือนนโยบายสําคัญเร่งด่วน ของ สพฐ. 
๑) นโยบายพัฒนาครู รูปแบบครบวงจร 
๒) นโยบายคืนครูให้นักเรียน 
๓) นโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษา 
๔) นโยบายโรงเรียนปลอดขยะ 
๕) นโยบายส่งเสริมการออกกําลังกาย 
๖) การพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กด้วย NEW DLTV/DLIT 

๖๐ นาที วีดิทัศน์ 



    
๑๒๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๔ วิทยากร 
ประจําวิชา 

ดูคลิปประกอบ  
      ๑) การพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก ๓ นาที 
      ๒) การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ในการสอบ O-NET ด้วย DLTV  ๗  นาที 
 

๑๐ นาที วีดิทัศน์ 

๕ วิทยากร 
ประจําวิชา
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

อธิบายกิจกรรมและใบงาน และดําเนินการกิจกรรม 
- ใบงานท่ี ๑ (งานเด่ียว) 
วิธีขับเคล่ือนนโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก 
สู่สถานศึกษา 

๒๐ นาที ใบงานที่ ๑ 
(บง.๓.๑/๑) 
 

๖ วิทยากร 
ประจําวิชา
และวิทยากร 
พี่เล้ียง 

กิจกรรมนําเสนอใบงานที่ ๑  
ตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนาฯ นําเสนอใบงาน  
แนวคิดวิธีขับเคล่ือนนโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียน
ขนาดเล็ก สู่สถานศึกษา ๕  คน ๆ ละ ๒ นาที 
 

๑๐ นาที ใบงานที่ ๑ 
(บง.๓.๑/๑) 
เครื่องฉายภาพ 
๓ มิติ
(Visualizer) 

๗ วิทยากร 
ประจําวิชา 

ให้ข้อเสนอแนะและสรุปองค์ความรู้  ใบงานท่ี ๑ 
 

๕ นาที  

๘ ทดสอบหลังเรียน  จํานวน  ๕  ข้อ 
 

๕ นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
๑๒๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 
รายวิชาท่ี ๓.๑ การขับเคล่ือนนโยบายในสถานศึกษา 
ช่ือ...............................................................กลุ่มท่ี..............รุน่ท่ี......................หน่วยพัฒนา....................................... 

 
คําช้ีแจง ให้ ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียนวิธีการขับเคล่ือนนโยบายยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็กสู่

สถานศึกษาตามมุมมอง แนวความคิดของตนเอง ในการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานการศึกษา 
 

วิธีการขับเคล่ือนนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บง.๓.๑/๑ 



 
 

๑๒๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์     เวลา ๓ ชั่วโมง 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ นโยบาย 
ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการวางแผนการบริหารการจัดการศึกษาเชิงกลยุทธ์ 

๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาได้ 

 

เนื้อหา 

การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. ชมวีดิทัศน์ให้ความรู้การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

๒. ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาโดยใช้เทคนิค SWOT  
๓. ฝึกปฏิบัติการจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบาย

กระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสํานักงานคณะกรรมาการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และบริบทของพื้นที่ 
๔. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
๕. สรุปองค์ความรู้ 

 

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. วีดิทัศน์ เรื่อง การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

๒. เอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 

๓. ใบงาน  
 

ชิ้นงาน/ภาระงาน 
๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงานท่ี ๑ (บง.๓.๒/๑) 
๓. ใบงานท่ี ๒ (บง.๓.๒/๒) 

 

การวัดและประเมินผล 

๑. ตรวจช้ินงาน 

๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 



 
 

๑๒๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

วิทยากร (วีดิทัศน์) 
คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ

ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษาเชิงกลยุทธ์  
 

วิทยากรประจําวิชา 

มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา สามารถสรุป
องค์ความรู้เก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ได้ดี นําการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา เพื่อจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์     เวลา ๓ ชั่วโมง 
วิทยากร: ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑. พิธีกร ๑. เกริ่นนําเข้าสู่การบริหารจัดการสถานศึกษา
เชิงกลยุทธ์ 
๒. แนะนําวิทยากรประจําวิชา 

๕ นาที  

๒. วิทยากรประจําวิชา ๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังน้ี 
  ๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผู้อํานวยการสถานศึกษาได้ 

  ๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจในการวางแผนการบริหารการจัดการศึกษา
เชิงกลยุทธ์ 

  ๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดทํา
แผนแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาได้  

๑๐ นาที - Power Point 
 

๓. วิทยากรประจําวิชา ๑. วิทยากรประจําวิชาเปิดวีดิทัศน์เรื่อง       
“การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา”  
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อจัดทําใบงาน 

กลุ่มละ ๑๕ คน (วิทยากรพี่เล้ียง ๑ คน  
ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๕ คน) 
๓. มอบหมายวิทยากรพี่เล้ียงประจําแต่ละกลุ่ม 

๕๕ นาที วีดิทัศน์ เรื่อง 
“การจัดทําแผน
กลยุทธ์ของ
สถานศึกษา” 

๔. วิทยากรพี่เล้ียง ๑. วิทยากรพี่เล้ียงอธิบายเก่ียวกับการทํากิจกรรม
ใบงาน จํานวน ๒ ใบงาน 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาทํากิจกรรมตามใบงาน 
ที่ ๑ (การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 
ที่ตนเองปฏิบัติงาน ) 

๑  ชม.  
๔๐ นาที 
 
 

ใบงานที่ ๑ 
(บง.๓.๒/๑) 
ใบงานที่ ๒ 
(บง.๓.๒/๒) 



 
 

๑๒๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาทํากิจกรรมตามใบงาน 
ที่ ๒ (การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา)  
๔. แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนผู้เข้ารับการพัฒนา 
๑ – ๒ คน นําเสนอการจัดทําแผน 
กลยุทธ์ของสถานศึกษา ในกลุ่มย่อยของตนเอง 

๕. วิทยากรประจําวิชา ๑.สรุปเน้ือหาองค์ความรู้การบริหารจัดการ
สถานศึกษาเชิงกลยุทธ์  

๑๐ นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๒๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ 

 
ช่ือ...............................................................กลุ่มท่ี..............รุน่ท่ี......................หน่วยพัฒนา....................................... 

ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 
การศึกษาสถานภาพของสถานศึกษา 

คําช้ีแจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเน้ือหา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยเทคนิค SWOT และทํา
กิจกรรม ดังน้ี 

๑. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในของโรงเรียนผู้เข้ารับการพัฒนาตามประเด็นสําคัญท่ีกําหนด 
๒. กําหนดสถานภาพของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บง.๓.๒/๑ 



 
 

๑๒๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

เนื้อหา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยเทคนิค SWOT 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม โดยเทคนิค SWOT 
๑.๑ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ภายนอก พิจารณาจาก โอกาส และ อุปสรรค 

(๑) “โอกาส” (Opportunities) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเอ้ืออํานวย
หรือสนับสนุนให้สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 

(๒) “อุปสรรค” (Threats) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเป็นภัยคุกคาม 
หรือข้อจํากัดที่ทําให้การดําเนินงานของสถานศึกษาไม่ประสบผลสําเร็จ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ซ่ึงเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสถานศึกษาแต่ละ
สถานศึกษาไม่สามารถควบคุมได้ หรือควบคุมได้ในระยะส้ัน ๆ ประกอบด้วยปัจจัยในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

(๑) สังคมและวัฒนธรรม (Socio-cultural Factors : S) ได้แก่ จํานวนประชากร ระบบ
การศึกษา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี แนวโน้มทางสังคม การคมนาคม การส่ือสาร อาชีพและปัญหาทาง
สังคม 

(๒) เทคโนโลยี (Technological Factors : T) ได้แก่ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การผลิต
เครื่องจักร เทคโนโลยีสารสนเทศ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

(๓) เศรษฐกิจ (Economic Factors : E) ได้แก่ รายได้ผู้ปกครอง ภาวะทางการเงิน การว่างงาน 
การลงทุนต่าง ๆ การขายตัวทางเศรษฐกิจ 

(๔) การ เมื อ งแ ล ะกฎ ห ม าย  (Political and legal Factors : P) ไ ด้ แ ก่  รั ฐ ธ ร รม นู ญ 
พระราชบัญญัติการศึกษา หลักสูตร นโยบายของรัฐบาล นโยบายของหน่วยงานต้นสังกัด กฎหมาย ระเบียบ การ
แทรกแซงทางการเมือง 

๑.๒ สภาพแวดล้อม ภายใน พิจารณาจาก จุดแข็ง และ จุดอ่อน 
(๑) “จุดแข็ง” (Strengths) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นข้อดีหรือข้อเด่น

ที่ทําให้สถานศึกษาประสบผลสําเร็จ 
(๒) “จุดอ่อน” (Weaknesses) หมายถึง ปัจจัยหลักของสภาพแวดล้อมภายในท่ีเป็นข้อด้อย ซึ่ง

ส่งผลเสียต่อการดําเนินงานของสถานศึกษา 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน เป็นการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลโดยตรงต่อการปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา และสถานศึกษาสามารถควบคุมปัจจัยเหล่าน้ีได้ ประกอบด้วย 
(๑) โครงสร้างและนโยบายของสถานศึกษา (Structure Factors : s๑) ได้แก่ โครงสร้าง 

นโยบาย ระบบงานของสถานศึกษา  



 
 

๑๒๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

(๒) ผลผลิตและการบริการ (Products and Service Factors : s๒) ได้แก่ ประสิทธิภาพของ
การให้บริการทางการศึกษา คุณภาพการให้บริการทางการศึกษา คุณภาพของนักเรียน 

(๓) บุคลากร (Man Factors : m๑) ได้แก่ ปริมาณ และคุณภาพของครูในโรงเรียน  
(๔) ประสิทธิภาพทางการเงิน (Money Factors : m๒) ได้แก่ ความเพียงพอ ความคล่องตัวใน

การเบิกจ่ายเงิน ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินท่ีเน้นผลผลิต การระดมทรัพยากร การใช้ทรัพยากรของโรงเรียน 
(๕)  วัสดุ ทรัพยากร (Material Factors : m๓) ได้แก่ ความพอเพียงและคุณภาพของวัสดุ

อุปกรณ์ของโรงเรียน 
(๖)  การบริหารจัดการ (Management Factors : m๔) ได้แก่ การมี ส่วนร่วมของครูใน

โรงเรียน การมอบอํานาจ การกระจายอํานาจในการบริหารจัดการโรงเรียน การประชาสัมพันธ์  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก และภายในของโรงเรียน 

๑. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน “โอกาส” (Opportunities) และ “อุปสรรค (Threats) 
 

ด้าน ประเด็นสําคัญ 
โอกาส (+)/
อุปสรรค(-) 

ให้คะแนน เฉล่ียแต่ละ
ประเด็น 

เฉลี่ยแต่
ละด้าน คนท่ี ๑ คนท่ี ๒ คนท่ี ๓ 

๑.สังคมและ 
วัฒนธรรม 

(S) 

๑.ชุมชนส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีในท้องถิ่น ส่งผลให้
ผู้เรียนมีตัวอย่างที่ดี และภูมิใจในท้องถิน่ของตน 

+ 
     

๒.ชุมชนมีปัญหาทางสังคม เช่น การหย่าร้าง การเสียชีวิต และ
ความยากจน ส่งผลให้ ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีปัญหาสถานะทาง
ครอบครัว 

 - 
     

๓. ผู้ปกครองนักเรียนมีความหลากหลายทางเช้ือชาติทําให้เกิด
ปัญหาด้านการส่ือสาร และการไม่ส่งเสริมให้บุตรหลานบวชเรียน 

-      

๒.เทคโนโลยี 
(T) 

๑.โรงเรียนมีที่ต้ังใกล้แหล่งสถานบันการศึกษาที่จัดการเรียนการ
สอนด้านเทคโนโลยีและมีความเจริญด้านการส่ือสาร ทําให้ 
โรงเรียนใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 

+ 
     

๒.ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการส่ือสารบางประเภทมีผลลบ
ต่อคุณธรรม จริยธรรมของสังคม 

 - 
     

 ๓.เศรษฐกิจ 
( E ) 

๑.ประชาชนเห็นคุณค่าทางการศึกษา ทําให้ โรงเรียนได้รับการ 
สนับสนุน ในการจัดการศึกษาทางด้านการเงิน 

+ 
     

๒.ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีรายได้น้อย ว่างงาน และไม่สามารถ 
ปรับตัวให้เข้ากับการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจทําให้ไม่สามารถ 
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 

 - 
     

๔.การเมือง
และกฎหมาย 

(P) 

๑.รัฐมีกฎหมายการศึกษาและยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา
ส่งผลต่อการศึกษาของประชาชนชาวไทย 

+ 
     

๒.การเมืองมีการเปล่ียนแปลงบ่อยทําให้มีการเปล่ียนแปลง
นโยบายการจัดการศึกษาส่งผลต่อการนํานโยบายไปปฏิบัติของ
โรงเรียน 

 - 
     



 
 

๑๒๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมสถานศึกษา สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” (Strengths) และ “จุดอ่อน” 
(Weaknesses) 

 

ด้าน ประเด็นสําคัญ 
จุดแข็ง(+)/ 
จุดอ่อน(-) 

ให้คะแนน เฉล่ียแต่ละ
ประเด็น 

เฉลี่ยแต่
ละด้าน คนท่ี ๑ คนท่ี ๒ คนท่ี ๓ 

๑.โครงสร้าง
และนโยบาย
ของโรงเรียน 
(s๑) 

๑.โรงเรียนมีการบริหารจัดการอย่างมีระบบ เนื่องมาจาก
โครงสร้างของโรงเรียนชัดเจนมีการแบ่งหน้าที่อย่างเหมาะสม 

+ 
     

๒.การบริหารจัดการขาดความร่วมมือจากผู้เก่ียวข้อง เนื่องจาก
นโยบายของโรงเรียนกําหนดขึ้นโดยคณะครูชุมชนไม่มีส่วนร่วม 
ในการจัดทํา 

 - 
     

๒.ผลผลิตและ 
การบริการ(s๒) 

๑.รักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปประพฤติ ปฏิบัติในชีวิตประจําวันอย่าง
เหมาะสมและเป็นผลเมืองดีของสังคม เนื่องจาก การส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมอย่างจริงจงั 

+ 

     

๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเป้าหมายโดยเฉพาะ
การใช้ภาษาเพ่ือการส่ือสาร เนื่องมากจากกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนด้านภาษาไม่เหมาะสมกับพ้ืนท่ี 

 - 
     

๓.บุคลากร
(m๑) 

๑.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนได้ครบช้ัน เนื่องจาก โรงเรียนมี
จํานวนครูตามเกณฑ์ 

+ 
     

๒.นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนตํ่ากว่าเป้าหมายเน่ืองจาก  
ครูมีวุฒิทางการศึกษาไม่ตรงสาระที่สอน 

 - 
     

๔.ประสิทธิภาพ 
การเงิน(m๒) 

๑.โรงเรียนใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์มากที่สุด เนื่องมาจากโรงเรียนมีระบบการบริหาร
งบประมาณท่ีเหมาะสม 

+ 
     

๒.โรงเรียนพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนไม่เต็มท่ี เนือ่งจาก
งบการบริหารจัดการจากการอุดหนุนไม่เพียงพอ 

 - 
     

๕.วัสดุ
ทรัพยากร 
(m๓) 

๑.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนด้าน ICT ให้แก่นักเรียน ได้ครบ
ทุกคนและทุกช้ัน เนื่องจากโรงเรียนได้มกีารจัดหาครุภัณฑ์ ICT 
มีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียนของโรงเรียน 

+ 
     

๒.โรงเรียนจัดการเรียนการสอนไม่เป็นตามมาตรฐาน เนื่องจาก 
ห้องเรียนไม่พอกับจํานวนนักเรียนขาดห้องปฏิบัติการ 
และขาดวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอและ 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ และทีมี่อยู่ไม่ครบสาระ 

 - 

     

๖.การบริหาร 
จัดการ(m๔) 

๑. โรงเรียนมีการบริหารจัดการท่ีมีคุณภาพ เนื่องจากโรงเรียนมี
แผนปฏิบัติงานประจําป ีอย่างชัดเจน และบุคลากรมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการของโรงเรียนที่เหมาะสม 

+ 
     

๒.โรงเรียนยังไม่ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจาก
ชุมชนอย่างเต็มทีเ่น่ืองจากโรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ์ 

 - 
     

 



 
 

๑๓๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การกําหนดสถานภาพของโรงเรียน 
ปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยภายนอก 
นํ้าหนักคะแนน 

คะแนนเต็ม 
คือ ๑.๐๐ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

 
โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
(๑-๕) (๑-๕) + - 

๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (S)       
๒. ด้านเทคโนโลยี (T)       
๓. ด้านเศรษฐกิจ ( E )       
๔. ด้านการเมืองและกฎหมาย (P)       

สรุปปัจจัยภายนอก    
เฉล่ียปัจจัยภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) /๒   

 
ปัจจัยภายใน 

ปัจจัยภายใน 
นํ้าหนักคะแนน 

คะแนนเต็ม 
คือ ๑.๐๐ 

ค่าคะแนน คะแนนจริง 
สรุป 

 
จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

(๑-๕) (๑-๕) + - 
๑. ด้านโครงสร้างและนโยบาย (s๑)       
๒. ด้านผลผลิตและการบริการ (s๒)       
๓. ด้านบุคลากร (m๑)       

๔. ด้านประสิทธิภาพการเงิน (m๒)        
๕. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (m๓)       
๖. ด้านบริหารจัดการ (m๔)       

สรุปปัจจัยภายนอก    

เฉล่ียปัจจัยภายนอก (โอกาส – อุปสรรค) /๒   
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๓๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การเขียนกราฟกําหนดสถานภาพของโรงเรียน 
 

โอกาส O 
    
 
 
 
 
 

S                                                                                                        W 
จุดแข็ง                                                                                                 จุดอ่อน 

 
 
 
 
 
 

T 
อุปสรรค 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๒ การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ 

 
ช่ือ...............................................................กลุ่มท่ี..............รุน่ท่ี......................หน่วยพัฒนา....................................... 

ใบงานที่ ๒ (งานเด่ียว) 
การจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา 

คําชี้แจง  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทําแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยเขียนรายละเอียดตามประเด็นท่ี
กําหนด ดังน้ี 
วิสัยทัศน์ 

.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
พันธกิจ 

.........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
เป้าหมาย 

๑......................................................................................................................................................................
๒......................................................................................................................................................................
๓......................................................................................................................................................................
๔......................................................................................................................................................................
๕......................................................................................................................................................................
๖......................................................................................................................................................................
๗......................................................................................................................................................................
๘......................................................................................................................................................................
ฯลฯ 

บง.๓.๒/๒ 



 
 

๑๓๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กลยุทธ์ 
เป้าหมาย กลยุทธ์ระดับองค์กร 

  

 
 
  
 

 
  
 
 

  
 
 

 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
  

 
 

  
 
 

  
 
 

  
 
 

 



 
 

๑๓๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กําหนดช่ือโครงการ/กิจกรรม 
กลยุทธ์ระดับองค์กร ชื่อโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

๑๓๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ        เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานวิชาการและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ
และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 
เนื้อหา 

๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานวิชาการ 
 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๓ การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๑.๕ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม  และเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๗ การนิเทศการศึกษา 
 ๑.๘ การแนะแนวการศึกษา 
 ๑.๙ การพัฒนาระบบประกันภายในสถานศึกษา 
 ๑.๑๐ การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
 ๑.๑๑ การประสานความร่วมมือพัฒนางานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 ๑.๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงาน สถานศึกษา  
สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

๒. แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการบริหารงานวิชาการ  จัดทํา Road Map กรอบแนวคิดการบริหาร 

งานวิชาการ 
๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 



 
 

๑๓๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

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

https://www.tepeonline.org/ 
https://goo.gl/1FG9GS 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 

การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี 
เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเช่ียวชาญในการบริหารงาน
วิชาการเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานวิชาการและสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 
 

 
 

 
 



 
 

๑๓๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 

รายวิชาที่ ๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร - เกริ่นนํา “การบริหารงานวิชาการ” 
- แนะนําวิทยากรประจําวิชา 

๕ นาที Power point 

๒ วิทยากร        
ประจําวิชา 

ทดสอบก่อนเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 

๓ วิทยากร 
ประจําวิชา 

- แจ้ง วัตถุประสงค์ ความสําคัญของการ
บริหารงานวิชาการ 
- บรรยาย/อธิบาย 
๑. ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการใน
สถานศึกษา  
 ๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 ๑.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 ๑.๓ การวัดผล ประเมินผล และ
ดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
 ๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 ๑.๕ การพัฒนาส่ือ นวัตกรรม  และ
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
 ๑.๖  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.๗  การนิเทศการศึกษา 
 ๑.๘  การแนะแนวการศึกษา 
 ๑.๙  การพัฒนาระบบประกันภายใน
สถานศึกษา 
๑.๑๐ การส่งเสริมความรู้วิชาการแก่ชุมชน 
 ๑.๑๑ การประสานความร่วมมือพัฒนา
งานวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 

๙๐ นาที Power point 
เอกสาร 



 
 

๑๓๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
   ๑.๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร
หน่วยงาน สถานศึกษา ประกอบการและ
สถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
๒. แนวทางการบริหารงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

  

๔ วิทยากรพี่เล้ียง กิจกรรมฝึกปฏิบัติการ จัดทํา Road Map
กรอบแนวคิดในการบริหารงานตาม
ขอบข่ายงานวิชาการของสถานศึกษา 

๓๐ นาที ใบงาน 
(บง.๓.๓/๑) 

๕ วิทยากรพี่เล้ียง นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๒๕ นาที ใบงาน 
(บง.๓.๓/๑) 

๖ วิทยากร สรุปเน้ือหาและกิจกรรมการ    
บริหารงานวิชาการในสถานศึกษา 

๑๐ นาที - 

๗ วิทยากร ทดสอบหลังเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๓๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓.๑ การบริหารงานวิชาการ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
 

คําชี้แจง 
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเขียน Road Map กรอบแนวคิดในการบริหารงานวิชาการตามขอบข่ายของงานวิชาการ 

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................. 

บง.๓.๓/๑ 



 
 

๑๔๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๓.๓.๒ การบริหารงบประมาณ        เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหางบประมาณและสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้
ในการบริหารสถานศึกษา 
 
เนื้อหา 

๑. การวางแผนและการบริหารงบประมาณสถานศึกษา 
๑.๑ การจัดทําและแนวทางของบประมาณ 
๑.๒ การจัดสรรงบประมาณ 
๑.๓ การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
๑.๔ การระดมทรัพยากรและระดมทุนเพื่อการศึกษา 

๒. งานการเงินและบัญชี 
๓. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๔ ระเบียบการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

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

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. ใบความรู้ 
๓. ใบงาน 

 
 



 
 

๑๔๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 

๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการ ถ่ายทอดท่ีดี 
เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเช่ียวชาญในการบริหาร
งบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงบประมาณ และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 

 
 

 
 
 



 
 

๑๔๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๓.๓.๒ การบริหารงบประมาณ        เวลา ๓ ชั่วโมง 

 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร เกริ่นนํา “การบริหารงบประมาณ” และ
แนะนําวิทยากรประจําวิชา 

๕ นาที Power point 

๒ วิทยากร        
ประจําวิชา 

ทดสอบก่อนเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 

๓ วิทยากร        
ประจําวิชา 

- แจ้งวัตถุประสงค์ ความสําคัญของการ
บริหารงานงบประมาณ 
- บรรยาย/อธิบาย 
 ๑. การวางแผนและการบริหาร
งบประมาณสถานศึกษา  
 ๒. การเงินและการบัญชี   
 ๓. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง   
 ๔.ระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 ๕. แบบฟอร์มเอกสารการจัดซ้ือจัดจ้าง  
และการเงินและบัญชี 

๙๐ นาที Power point 
เอกสาร 

๔ วิทยากรพี่เล้ียง กิจกรรมฝึกปฏิบัติจัดทําใบงาน 
 - ใบงานที่ ๑ ข้ันตอน/กระบวนการการ
จัดซื้อจัดจ้าง (บง.๓.๓/๒) 
 - ใบงานที่ ๒ ประมาณการส่ิงก่อสร้าง
(ปร.๔/๑, ปร.๕ และ ปร.๖ ) (บง.๓.๓/๓) 

๓๐ นาที ใบงาน 
(บง.๓.๓/๒) 
ใบงาน 
(บง.๓.๓/๓) 

๕ วิทยากรพี่เล้ียง นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๒๕ นาที ใบงาน 
(บง.๓.๓/๒) 

๖ วิทยากร        
ประจําวิชา 

สรุปเน้ือหาและกิจกรรมการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษา 

๑๐ นาที - 

๗ วิทยากร ทดสอบหลังเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 

 



 
 

๑๔๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

แบบ ปร.๖ 

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคารทั้งหมด 

งานก่อสร้าง  ............................................................................................ 
สถานท่ีก่อสร้าง ......................................................................................       จังหวัด............................. 
หน่วยงาน    โรงเรียน........................................... สพป/สพม......................................................    สพฐ. 

แบบ ปร.๔   ปร.๕  และ  ปร.๖  ท้ังหมด                        จํานวน............. แผ่น  

ประมาณราคาเม่ือวันท่ี ............................................................. 

ลําดับท่ี รายการ ค่าก่อสร้าง (บาท) หมายเหต ุ

      

      

      

      

        

        

        

        

        

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน     

  เงิน ( ........................................................................)     

               ประมาณราคาโดย   ................................................................................ประธานคณะกรรมการ 

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

................................................................................กรรมการ 

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

................................................................................กรรมการ 

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

 

 

 



 
 

๑๔๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

แบบ ปร.๕ (ก) 
สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง 

งานก่อสร้าง ................................................................................................................................................................................. 
สถานท่ีก่อสร้าง  โรงเรียน.............................................................................................. จังหวัด.................................................. 
หน่วยงาน   โรงเรียน..................................................... สพป./สพม.................................................................................  สพฐ. 

แบบปร.๔  ท่ีแนบ                  จํานวน............... แผ่น ประมาณราคาเม่ือวันท่ี........................................................................ 

 

ดับท่ี รายการ 
ค่าวัสดุและ

ค่าแรงงานรวมเป็น
เงิน(บาท) 

Factor 
F 

ค่าก่อสร้างท้ังหมด
รวมเป็นเงิน(บาท) 

หมายเหต ุ

            

      

            

  เงื่อนไข         

  เงินล่วงหน้าจ่าย.....................%         

  เงินประกันผลงานหัก....................%         

  ดอกเบี้ยเงินกู้         ๖  %         

  ภาษีมูลค่าเพิ่ม        ๗  %         

สรุป รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินท้ังส้ิน         

  คิดเป็นเงินงบประมาณ       

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

ขนาดหรือเนื้อท่ีอาคารจํานวน ..........................  ตารางเมตร 

เฉล่ียราคาประมาณ                 ..............................  บาท/ตารางเมตร 

               ประมาณราคาโดย............................................................................ประธานคณะกรรมการ 

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

................................................................................กรรมการ 

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

................................................................................กรรมการ 

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



 
 

แบบ ปร.๔ 
สรุปรายการปริมาณงาน และราคา 

  งานก่อสร้าง......................................................................................................................................................................................................................................................... 

  สถานที่ก่อสร้าง    โรงเรียน............................................................  จังหวัด................................................................. 

  ประมาณการโดย  ......................................................................................................................     ประมาณราคาเมื่อวันที่................................................... 

  

ลําดับที่ รายการ จํานวน หน่วย 
ค่าวัสดุ  ค่าแรงงาน  รวม 

หมายเหต ุ
ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ราคาต่อหน่วย จํานวนเงิน ค่าวัสดุและแรงงาน 

                    

                    

                    

          

          

                    

                    

          

          

  

                                   รวมค่าวัสดุ
และค่าแรง                     

          
ลงชื่อ............................................ประธานกรรมการ          ลงชื่อ............................................................ กรรมการ        ลงชื่อ.........................................................กรรมการ 

คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๑๔๕ 



 
 

๑๔๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

๓.๓.๒ การบริหารงบประมาณ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
 

คําชี้แจง โรงเรียนของผู้รับการพัฒนาได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
จํานวนหน่ึง และท่านมีความจําเป็นท่ีจะต้องซ้ือวัสดุประจําห้องเรียนเป็นจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ท่านมีข้ันตอน/
กระบวนบริหารงบประมาณน้ีอย่างไร 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๓.๓/๒ 



 
 

๑๔๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

๓.๓.๒ การบริหารงบประมาณ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ใบงานที่ ๒ (งานเด่ียว) 
ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขที่.........รุ่นที่........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
 

คําชี้แจง โรงเรียนของผู้เข้ารับการพัฒนาประสพวาตภัย ต้มไม้ล้มทับอาคารเรียน สร้างความเสียหายให้แก่
อาคารเรียนและฝ้าเพดานของอาคารเรียน  ท่านจะต้องดําเนินการจัดทําเอกสารประมาณการของบประมาณ  
จํานวน ๔๕,๐๐๐บาท ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทํา ปร.๔/๑, ปร.๕ และ ปร.๖ โดยใช้ราคากลาง สพฐ. 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๓.๓/๓ 



 
 

๑๔๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๓.๓.๓ การบริหารงานบุคคล        เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้  ความเข้าใจการบริหารงานบุคคลและสามารถนําความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนําความรู้ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 
 
เนื้อหา 

๑. ขอบข่ายและภาระงานการบริหารงานบุคคล 
๑.๑ การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหน่ง 
๑.๒ การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 
๑.๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๑.๔ วินัยและการรักษาวินัย 
๑.๕ การออกจากราชการ 

๒. ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องการบริหารงานบุคคล และหลักธรรมาภิบาล 
๓. การจัดทําภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการบริหารงานบุคคล ได้แก่ การดําเนินการทางวินัยข้าราชการครู และการ

จัดทําแผนพัฒนาตนเอง (ID Plan) 
๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือเทคโนโลยี 
๒. ใบความรู้ 
๓. ใบงาน 
 
 



 
 

๑๔๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔. เว็บไซต์ 
https://sites.google.com/site/nganbriharbukhkhl/ 
http://gg.gg/cywlv 
http://gg.gg/cywl5 

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

  
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๓.๓/๔) 
๓. ใบงาน (บง.๓.๓/๕) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการถ่ายทอดท่ีดี  
เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเช่ียวชาญในการบริหาร
งบประมาณเป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติ
ทางด้านการบริหารงานบุคคล และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 

 
 
 
 
 



 
 

๑๕๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๓.๓.๓ การบริหารงานบุคคล        เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร เกริ่นนํา “การบริหารงานบุคคล”และ
แนะนําวิทยากรประจําวิชา 

๕ นาที Power point 

๒ วิทยากร        
ประจําวิชา 

ทดสอบก่อนเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 

๓ วิทยากร 
ประจําวิชา 

- แจ้ง วัตถุประสงค์ ความสําคัญของการ
บริหารงานบุคคล 
- บรรยาย/อธิบาย 
 ๑. ขอบข่ายและภาระงานการ
บริหารงานบุคคล 
  ๑.๑ การวางแผนอัตรากําลังและ
กําหนดตําแหน่ง 
  ๑.๒ การสรรหาและการบรรจุ
แต่งต้ัง 
  ๑.๓ การเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
  ๑.๔ วินัยและการรักษาวินัย 
  ๑.๕ การออกจากราชการ 
 ๒. ระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องการ
บริหารงานบุคคล  และหลักธรรมาภิบาล 
 ๓. การจัดทําภาระงานของข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 

๙๐ นาที Power point 
เอกสาร 

๔ วิทยากรพี่เล้ียง กิจกรรมฝึกปฏิบัติการบริหารงานบุคคล 
 ใบงานท่ี ๑ การดําเนินการทางวินัย
ข้าราชการครู (บง.๓.๓/๔) 

๓๐ นาที ใบงานที่ ๑ 
(บง.๓.๓/๔) 
ใบงานที่ ๒ 



 
 

๑๕๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
 ใบงานท่ี ๒ แผนพัฒนาตนเอง (ID 
Plan) 
(การบ้าน นําส่งในวันถัดไป) (บง.๓.๓/๕) 

(บง.๓.๓/๕) 

๕ วิทยากรพี่เล้ียง นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๒๕ นาที ใบงาน 
๖ วิทยากร สรุปเน้ือหาและกิจกรรมการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา 
๑๐ นาที - 

๗ วิทยากร ทดสอบหลังเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 
 

 
 
  



 
 

๑๕๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

๓.๓.๓ การบริหารงานบุคคล 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 

คําชี้แจง ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษากรณีศึกษาต่อไปน้ี 

๑. กรณีศึกษาทางวินัย 
นายสมชาย หล่อมาก  ตําแหน่ง ครู โรงเรียนควนนกเต้น ไม่สนใจและรับผิดชอบการสอน โดยนายสมชาย 

หล่อมาก ออกจากโรงเรียนไปด่ืมสุรากับชาวบ้านท่ีร้านค้าบ่อย ไปปฏิบัติหน้าท่ีท่ีโรงเรียนสัปดาห์ละ ๓-๔ วัน แต่ได้
ลงเวลาปฏิบัติหน้าที่ราชการย้อนหลัง รวม ๑๒ วัน นอกจากน้ันนายสมชาย หล่อมาก ชอบด่ืมสุรากับเพื่อนครูและ
ประชาชนแล้วจะพูดจาเสียงดัง ไม่สุภาพเรียบร้อยโอ้อวด ระราน หาเรื่องขัดแย้งกับเพื่อนครูและประชาชนเป็น
ประจํา 

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษา วิเคราะห์การกระทําของนายสมชาย หล่อมาก ว่ามีความผิดวินัยมาตราใดบ้าง  
และท่านมีข้ันตอนในการดําเนินการอย่างไร และลงโทษสถานใด 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๒. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา เขียนมาตรการการป้องกันการกระทําผิดวินัยของข้าราชการครูในสถานศึกษาเพื่อไม่ให้
เกิดการกระทําผิดวินัยและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 

บง.๓.๓/๔ 



 
 

๑๕๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

๓.๓.๒ การบริหารงานบุคคล 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ใบใบงานท่ี ๒ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 

 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษารูปแบบและจัดทํา “แผนพัฒนาตนเอง” (ID Plan)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

บง.๓.๓/๕ 



 
 

๑๕๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

แผนพัฒนาตนเอง 
(ผู้บริหารสถานศึกษา) 

 
ชื่อ (นาย / นาง / นางสาว)..........................................................ช่ือสกุล................................................................. 
ตําแหน่ง...............................................................................วิทยฐานะ..................................................................... 
วุฒิการศึกษา............................................................................................................................................................. 
O  ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า วิชาเอก............................................................................................................... 
O  ปริญญาโท หรือเทียบเท่า วิชาเอก............................................................................................................... 
O  ปริญญาเอก หรือเทียบเท่า วิชาเอก.............................................................................................................. 
O  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................................................................................................................................................... 
เงินเดือน อันดับ คศ.................... อัตราเงินเดือน.............................บาท 
สถานที่ทํางาน 
๑.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน................................................................................................................... .................... 
....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................(ขณะที่ทําแผนพัฒนาตนเอง) 
๒.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน................................................................................................................... .................... 
....................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................(หากมีการโอน/ย้าย) 
๓.  สถานศึกษา/ หน่วยงาน........................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................. .(หากมีการโอน/ย้าย) 
งานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
งานที่รับผิดชอบตามตําแหน่ง 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



 
 

๑๕๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

งานที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
ผลงาน  ท่ีเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งปัจจุบัน (ย้อนหลังไม่เกิน 2 ปี) 
๑.  ผลท่ีเกิดจากงานพัฒนาทางด้านวิชาการ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๒.  ผลท่ีเกิดจากงานบริหารงานการเงินและงบประมาณ 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
๓.  ผลท่ีเกิดจากงานบริหารงานบุคคล 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



 
 

๑๕๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔.  ผลท่ีเกิดจากงานบริหารท่ัวไป 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  
๕.  ผลท่ีเกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชนและสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  



 
 

รายละเอียดการพัฒนาตนเอง 

อันดับ 
ความสําคัญ 

สมรรถนะ 
ที่จะพัฒนา 

วิธีการ / 
รูปแบบการพัฒนา 

ระยะเวลาในการพัฒนา 
การขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงาน 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เริ่มต้น สิ้นสุด 
       
       
       
       
       
       
       

ลงชื่อ........................................................................       ความเห็นของผู้บังคับบัญชา 
        (.................................................................)    ……………………………………………………………………… 

          ผู้จัดทําแผนพัฒนาตนเอง     ……………………………………………………………………… 
                                              ลงชื่อ........................................................................ 
                                                          (.................................................................) 

                    ตําแหน่ง....................................................................................... 

คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสตูรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
๑๕๗ 



 
 

๑๕๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๓.๓.๔ การบริหารงานทั่วไป        เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจการบริหารงานท่ัวไปและสามารถนําความรู้ความเข้าใจ ไปใช้
ในการบริหารสถานศึกษา 
 
เนื้อหา 

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

๒. แนวทางการบริหารงานทั่วไป 
 
 



 
 

๑๕๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการบริหารงานทั่วไป เช่น การออกคําส่ังทางราชการ ระเบียบวาระการ

ประชุม การบันทึกสมุดหมายเหตุ 
๓. นําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

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

http://www.fth0.com/uppic/14101051/news/14101051_1_20130618-111852.pdf 
https://www.gotoknow.org/posts/625132 
http://president.uru.ac.th/ADministration/up1-10-50/5.pdf 
http://kmcenter.rid.go.th/kclaw/news_ins_doc/57082707.pdf 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๓.๓/๖) 
๓. ใบงาน (บง.๓.๓/๗)  

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิควิธีการถ่ายทอดที่ดี 
เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นที่ยอมรับทางการบริหารการศึกษา มีความเช่ียวชาญในการบริหารงานทั่วไป
เป็นอย่างดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยเน้นการฝึกปฏิบัติทางด้านการ
บริหารงานท่ัวไป และสามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 



 
 

๑๖๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 
๓.๓.๔ การบริหารงานทั่วไป        เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร - เกริ่นนํา “การบริหารงานทั่วไป”  
- แนะนําวิทยากรประจําวิชา 

๕ นาที Power point 

๒ วิทยากร 
ประจําวิชา 

ทดสอบก่อนเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 

๓ วิทยากร 
ประจําวิชา 

-  แจ้ง วัตถุประสงค์ และความสําคัญของ
การบริหารงานทั่วไป 
- บรรยาย/อธิบาย 
 ๑. ขอบข่ายการบริหารงานงานทั่วไป 
   ๑.๑ การดําเนินงานธุรการ 
  ๑.๒ งานเลขานุการ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
  ๑.๓ การพัฒนาระบบเครือข่าย
ข้อมูลสารสนเทศ 
  ๑.๔ การประสานงานและพัฒนา
เครือข่ายการศึกษา 
  ๑.๕ การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองค์กร 
  ๑.๖ งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
  ๑.๗ การส่งเสริมสนับสนุนด้าน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหาร
ท่ัวไป 
  ๑.๘ การจัดการอาคารสถานท่ี
และสภาพแวดล้อม 
           ๑.๙ การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
  ๑.๑๐ การรับนักเรียน 

๙๐ นาที่ Power point 
เอกสาร 



 
 

๑๖๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
    ๑.๑๑ การส่งเสริมและ

ประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
  ๑.๑๒ การส่งเสริมกิจการนักเรียน 
  ๑.๑๓ การประชาสัมพันธ์ 
  ๑.๑๔ การส่งเสริมสนับสนุนและ
ประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน 
องค์กร และ หน่วยงานอ่ืน 
  ๑.๑๕ การจัดระบบควบคุม
ภายในหน่วยงาน 
  ๑.๑๖ งานบริการสาธารณะ 
  ๑.๑๗ งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 
 ๒. แนวทางการบริหารงานทั่วไป
และแบบฟอร์มเอกสารการต่าง ๆ ได้แก่ 
การออกคําส่ังทางราชการ  ระเบียบวาระ
การประชุม  การบันทึกสมุดหมายเหตุ 

  

๔ วิทยากรพี่เล้ียง กิจกรรมฝึกปฏิบัติงานบริหารงานท่ัวไป 
๑. การออกคําส่ังทางราชการ (บง.๓.๓/๖) 
๒. ระเบียบวาระการประชุม  (บง.๓.๓/๗) 

๓๐ นาที ใบงานที่ ๑ 
(บง.๓.๓/๖) 
ใบงานที่ ๑ 
(บง.๓.๓/๗) 

๕ วิทยากรพี่เล้ียง กิจกรรมนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ ๒๕ นาที ใบงาน 
๖ วิทยากร 

ประจําวิชา 
สรุปเน้ือหาและกิจกรรมงานบริหารงาน
ท่ัวไปในสถานศึกษา 

๑๐ นาที - 

๗ วิทยากรประจําวิชา ทดสอบหลังเรียนการเรียน ๑๐ นาที แบบทดสอบ 

 
 
 
 
 



 
 

๑๖๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

๓.๓.๔ การบริหารงานทั่วไป 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 

คําชี้แจง โรงเรียนของผู้เข้ารับการพัฒนา จะจัดให้มีกิจกรรมวันสําเร็จการศึกษาและมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนที่จบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียน  ซ่ึงในกิจกรรมจะมีฝ่ายต่าง ๆ เพื่อทําหน้าท่ีในการ
ดําเนินงาน 

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดทําคําส่ังแต่งต้ังผู้รับผิดชอบฝ่ายต่าง ๆ ในการดําเนินงานกิจกรรมวันสําเร็จ
การศึกษาและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๖ ของโรงเรียน 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๓.๓/๖ 



 
 

๑๖๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ท่ี ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๓ การบริหารงาน ๔ ฝ่าย 

๓.๓.๒ การบริหารงานทั่วไป 

ใบงานที่ ๒ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 

คําชี้แจง โรงเรียนของผู้เข้ารับการพัฒนา จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของ
โรงเรียน เพื่อรายงานผลการดําเนินงานภาคเรียนท่ีผ่านมา การอนุมัติแผนงานโครงการของโรงเรียน การพิจารณา
คําร้องขอย้ายของครู  

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา จัดทําระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน  
ตามระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖   
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๓.๓/๗ 



 
 

๑๖๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     เวลา ๓ ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนํานโยบายปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา

แนวใหม่ไปสู่การประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสะท้อนผลและเสริมสร้างมโนทัศน์เรื่องการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ 

 
เนื้อหา 

๑. การพัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา 
๒. รูปแบบและแนวทางการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาแนวใหม่ 
๓. มาตรฐานเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

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

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

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

๒. Power point เร่ือง “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” 
๓. เว็บไซต์   

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

 
 
 



 
 

๑๖๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษามีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบ
ความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและ
สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๖๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา     เวลา ๓ ชั่วโมง 
วิทยากร : ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อํานวยการสํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกร ๑. พิธีกร : เกร่ินนํา  
 
 
 
 
(ภาพประกอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
๒. เปิดวีดีทัศน์ “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” 

๑๐ นาที  
 

Power 
Point 

๒ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง “การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดยใช้
วิธีสแกน QR-CODE แล้วทําแบบทดสอบออนไลน์ 
(๑๐ นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

๓ วิทยากรประจํา
วิชา 

๑. วิทยากรประจําวิชา : ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เรื่อง 
“การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” ดังน้ี 
   ๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับนโยบายการปฏิรูประบบการประเมินและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
   ๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนํานโยบาย
ปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาแนวใหม่ไปสู่การประเมินคุณภาพ
สถานศึกษา 

๔๐ นาที วีดิทัศน์ 



 
 

๑๖๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
   ๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสะท้อนผลและ
เสริมสร้างมโนทัศน์เรื่องการประเมินคุณภาพภายใน
แนวใหม่ 

๔ วิทยากรประจํา
วิชา 

๒. วิทยากรประจําวิชาแนะนําประวัติวิทยากร 
๓. วิทยากรประจําวิชาเชิญชมวีดิทัศน์เรื่อง “การ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดย ดร.อัมพร  
พินะสา รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

๔๐ นาที วีดิทัศน์ 

๕ วิทยากรประจํา
วิชา 

หลังจากชมวีดิทัศน์จบแล้ว วิทยากรประจําวิชาแนะนํา 
๑. ใบงานที่ ๑ การนํานโยบายปฏิรูประบบการ
ประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่การ
ประเมินคุณภาพสถานศึกษา 
๒. ใบงานที่ ๒ สรุปองค์ความรู้แนวคิด หลักการ
ดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ 
๓. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ........... คน (วิทยากรพี่
เล้ียง ๑ คน ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๕ คน) 

๖๐ นาที ใบงานท่ี ๑ 
(บง.๓.๔/๑) 
ใบงานท่ี ๒ 
(บง.๓.๔/๒) 

๖ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงคัดเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอ พร้อม
วิพากษ์และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม 

๔๐ นาที กระดาษ
ปรู๊ฟ 

๗ วิทยากรประจํา
วิชา 

วิทยากรประจําวิชาสรุปเน้ือหาทั้งหมด ๑๐ นาที - 

๘ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง 
“การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา” โดยใช้วิธีสแกน 
QR-CODE แล้วทําแบบทดสอบออนไลน์ (๑๐ นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

 



 
 

๑๖๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใบงานที่ ๑ การนํานโยบายปฏิรูประบบการประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษา  

ไปสู่การประเมินคุณภาพสถานศึกษา (งานเด่ียว) 
ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 

คําชี้แจง 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา สรุปองค์ความรู้ท่ีได้จากการฟังวิทยากรและจากใบความรู้เรื่อง นโยบายการปฏิรูป

ระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา 
๒. วิเคราะห์หาแนวทางการนํานโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพ

การศึกษา ไปสู่การออกแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาท่ีเหมาะสมสําหรับสถานศึกษา 
๑. สรุปองค์ความรู้ท่ีได้รับ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................................... 
๒. แนวทางการนํานโยบายที่เก่ียวข้องกับการปฏิรูประบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ไปสู่การ
ออกแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาที่เหมาะสมสําหรับสถานศึกษา 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๓.๔/๑ 



 
 

๑๖๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๔ การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใบงานท่ี ๒ สรุปองค์ความรู้แนวคิด หลักการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ (งานกลุ่ม) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
คําชี้แจง 
๑) ให้แต่ละกลุ่ม อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรู้ เก่ียวกับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาตาม แนวทางการ

ประเมินคุณภาพภายในแนวใหม่ ประกอบด้วย 
o การประเมินแบบองค์รวม (Holistic rubrics) 
o การประเมินโดยวิธีพิชญพิจารณ์ หรือการทบทวนโดยบุคคลระดับเดียวกัน (Peer review) 
o การตัดสินโดยอาศัยความเช่ียวชาญ (Expert judgment)  
o การประเมินจากหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence based assessment) 

โดยอภิปรายในประเด็น หลักการ และการนําไปใช้อย่างไรในการประเมิน พร้อมยกตัวอย่างประกอบ  
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................  

บง.๓.๔/๒ 



 
 

๑๗๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      เวลา ๓ ชั่วโมง 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้าง/จัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นประโยชน์และตระหนักเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

 
เนื้อหา 

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

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

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

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

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

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

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

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

 



 
 

๑๗๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

วิทยากร 
คัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) มีบุคลิกภาพท่ี

เหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบ
ความสําเร็จเป็นที่ยอมรับในทางวิชาการ ทางการบริหารการศึกษา สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและ
สามารถบูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)      เวลา ๓ ชั่วโมง 
วิทยากร : รองศาสตราจารย์ นราพร จันทร์โอชา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๑ พิธีกร ๑. พิธีกร : เกร่ินนํา  

 
 
 
 
(ภาพประกอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 
๒. เปิดวีดีทัศน์ “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” 

๕ นาที - 
 

Power 
Point 

๒ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบก่อนเรียน 
เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้วิธี
สแกน QR-CODE แล้วทําแบบทดสอบออนไลน์ (๑๐ 
นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนให้ผู้เข้า
รับการพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

๓ วิทยากรประจํา
วิชา 

๑. วิทยากรประจําวิชา : ช้ีแจงวัตถุประสงค์ เรื่อง 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” สร้างความ
เข้าใจเก่ียวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ดังน้ี 
   ๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
   ๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้าง/จัด
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนของตนเอง 
   ๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นประโยชน์และ
ตระหนักเก่ียวกับชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 
๒. วิทยากรประจําวิชาแนะนําประวัติวิทยากร 

๖๐ นาที วีดิทัศน์ 



 
 

๑๗๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๔ วิทยากรประจํา

วิชา 
๓. วิทยากรประจําวิชาเชิญชมวีดิทัศน์เรื่อง “ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)” โดย รองศาสตราจารย์ 
นราพร จันทร์โอชา 

๖๐ นาที วีดิทัศน์ 

๕ วิทยากรพี่เล้ียง หลังจากชมวีดิทัศน์จบแล้ว วิทยากรพี่เล้ียงดําเนินการ
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาดําเนินการตามกิจกรรม 
ดังต่อไปน้ี  
๑. แบ่งกลุ่ม กลุ่มละประมาณ ........... คน (วิทยากรพี่
เล้ียง ๑ คน ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๕ คน) 
๒. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละกลุ่มเลือกประธาน 
เลขากลุ่ม พร้อมต้ังช่ือกลุ่ม 
๓. ให้กลุ่มดําเนินการทํากิจกรรมตามใบงานที่ ๑ 
๔. แต่ละกลุ่มสรุปลงกระดาษปรู๊ฟ / Padlet 
Application (การใช้ซอฟต์แวร์ศึกษาจากใบความรู้) 

๖๐ นาที ใบงาน 
กระดาษ

ปรู๊ฟ 
Padlet 

Application 
(บง.๓.๕/๑) 

๖ วิทยากรพี่เล้ียง วิทยากรพี่เล้ียงคัดเลือกตัวแทนเพื่อนําเสนอ พร้อม
วิพากษ์และเสนอแนะแนวทางเพิ่มเติม 

๒๕ นาที กระดาษ
ปรู๊ฟ/ 

Padlet 
Application 

๗ วิทยากรประจํา
วิชา 

วิทยากรประจําวิชาสรุปเน้ือหาทั้งหมด ๑๐ นาที - 

๘ วิทยากรพี่เล้ียง ๑. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําแบบทดสอบหลังเรียน 
เรื่อง “ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) โดยใช้วิธี
สแกน QR-CODE แล้วทําแบบทดสอบออนไลน์ (๑๐ 
นาที) 
๒. วิทยากรพี่เล้ียงตรวจสอบคะแนนการทดสอบของ
แต่ละกลุ่มหลังจากผู้เข้ารับการพัฒนาส่งแบบทดสอบ
ทางระบบออนไลน์ 
๓. ประกาศผลคะแนนการทดสอบหลังเรียนให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาทราบทางระบบออนไลน์/ติดประกาศ 

๑๐ นาที ทดสอบ
ออนไลน์ 

 



 
 

๑๗๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาท่ี ๓.๕ ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใบงานที่ ๑ (งานกลุ่ม) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
คําชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในกลุ่มของตนเอง ผ่านกระบวนการ 

PLC โดยมีคัดเลือกปัญหา การวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา และสะท้อนความคิดเห็น เพื่อ
สรุปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการแก้ไขปัญหา ดังน้ี 

๑. ให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขากลุ่ม พร้อมต้ังช่ือกลุ่ม 
๒. ประธานให้สมาชิกเสนอปัญหาที่เกิดข้ึนในโรงเรียน และคัดเลือกประเด็นปัญหา ๑ เรื่อง 
๓. สมาชิกร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา แนวทางการแก้ปัญหา ออกแบบการทํางานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํา 
๔. บันทึกใน Padlet Application โดยประธานกลุ่มมีหน้าที่ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

๔.๑ ให้ประธานกลุ่มสร้างบอร์ดใหม่ใน Padlet Application ในหัวข้อที่กําหนดไว้ 
๔.๒ สมาชิกร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา และสะท้อนความคิดเห็นในบอร์ดท่ีประธานกลุ่มสร้างไว้ 

๕. หากไม่สามารถใช้งาน Padlet Application ให้เขียนลงในกระดาษปรู๊ฟโดย 
๕.๑ ให้ประธานกลุ่มดําเนินการตามหัวข้อท่ีกําหนดไว้ 
๕.๒ สมาชิกร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหา และสะท้อนความคิดเห็นแล้วเขียนลงในกระดาษปรู๊ฟ 

๖. ให้เวลาในการทําใบงาน ๖๐ นาที และเตรียมตัวแทนนําเสนอ ไม่เกิน ๒๕ นาที 

บง.๓.๕/๑ 



 
 

๑๗๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เก่ียวกับลักษณะพิเศษของ  Education ๔.0 และคุณลักษณะของ
เด็กไทยในอนาคต 

๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ 
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติให้

เกิดเป็นรูปธรรมได้  
 
เนื้อหา 

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

 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. วิทยากรให้ความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐  
๒. ฝึกปฏิบัติกําหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 
๓. นําเสนอและแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.0 
๔. สรุปองค์ความรู้การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. Projector 
๒. วิดิทัศน์ เรื่อง การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐  
๓. ใบงาน  

 



 
 

๑๗๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔. เว็บไซต์ 
https://goo.gl/P2V8Yh 

 
ชิ้นงาน/ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงาน (บง.๓.๖/๑) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. ตรวจช้ินงาน 
๒. ตรวจการสรุปองค์ความรู้ ใน APP  Padlet 
๓. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร (บันทึกวีดิทัศน์)  

คัดเลือกวิทยากรท่ีมีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดที่ดี เข้าใจง่าย และประสบความสําเร็จเป็นท่ียอมรับในทางการบริหาร สามารถถ่ายทอดความรู้ทางการบริหาร
จัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ ในประเด็น ลักษณะพิเศษของ  Education ๔.0 คุณลักษณะของเด็กไทยในอนาคต 
การศึกษากับการขับเคล่ือนประเทศไทย ๔.๐ ดิจิทัลเทคโนโลยีกับการบริหารสถานศึกษายุค ๔.๐ Internet of Thing 
(IoT) กับการบริหารสถานศึกษา คุณลักษณะผู้บริหารยุค Digital ผู้บริหารสถานศึกษาในยุค ๔.๐ และความรู้อ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 
วิทยากรประจําวิชา 

 มีความสามารถในการส่ือสาร สามารถสร้างบรรยากาศท่ีดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา สามารถสรุป
องค์ความรู้เก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ นําการฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนา กําหนดแนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๖ การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐    เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
วิทยากร :  ดร.อัมพร พินะสา รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๐ นาที) 
 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (๒๐ นาที) 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑. พิธีกร ๑. เกร่ินนําเข้าสู่การพัฒนา เร่ือง การบริหาร
จัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ 
๒. แนะนําวิทยากรประจําวิชา 

๕ นาที - PowerPoint 

๒. วิทยากรประจําวิชา ๑. ช้ีแจงวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังน้ี 
  ๑.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้
เก่ียวกับลักษณะพิเศษของ  Education ๔.0 
และคุณลักษณะของเด็กไทยในอนาคต 
  ๑.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับ การบริหารจัดการสถานศึกษา
ในยุค ๔.๐ 
  ๑.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถ
กําหนดแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา
ในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมได้ 

๕ นาที - PowerPoint 
 

๓. วิทยากรประจําวิชา ๑. วิทยากรประจําวิชาเกริ่นนําและเปิดวีดิทัศน์
เรื่อง “การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐”  
๒. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อจัดทําใบงาน 
กลุ่มละ ๑๕ คน (วิทยากรพี่เล้ียง ๑ คน  
ต่อผู้เข้ารับการพัฒนา ๑๕ คน) 
๓. มอบหมายวิทยากรพี่เล้ียงประจําแต่ละกลุ่ม 

๓๐ 
นาที 

วีดิทัศน์ เร่ือง
“การบริหาร
จัดการสถานศึกษา 
ยุค ๔.๐” 

 

๔. วิทยากรพี่เล้ียง ๑. วิทยากรพี่เล้ียงอธิบายเก่ียวกับการทํา
กิจกรรมใบงาน (บง.๓.๖/๑) 
๒. ผู้เข้ารับการพัฒนาทํากิจกรรมตามใบงาน 
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา 
ในยุค ๔.๐ สู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

๔๐ 
นาที 

 
 

ใบงานการบริหาร
จัดการสถานศึกษา
ยุค ๔.๐ 
(บง.๓.๖/๑) 
 



 
 

๑๗๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 
๓. แต่ละกลุ่มคัดเลือกตัวแทนผู้เข้ารับการ
พัฒนา ๒ – ๓ คน นําเสนอ แนวทางการ
บริหารจัดการสถานศึกษาในยุค ๔.๐ สู่การ
ปฏิบัติ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มย่อยของ
ตนเอง 

๕. วิทยากรประจําวิชา ๑.สรุปเน้ือหาองค์ความรู้การบริหารจัดการ
สถานศึกษายุค ๔.๐  

๑๐ นาที  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๗๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๖  การบริหารจัดการสถานศึกษายุค ๔.๐ 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
คําชี้แจง  ในฐานะท่ีท่านเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา ซ่ึงมีบทบาทสําคัญต้องเป็นผู้นําในการขับเคล่ือนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ท่านจะมีแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับการ
ขับเคล่ือนประเทศไทยยุค ๔.๐ อย่างไร  

 ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาบันทึกความคิดเห็นตามทัศนของตนเอง และนําเสนอแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกลุ่มย่อย 
ตามประเด็นต่อไปน้ี 

 
ด้านการบริหารงานวิชาการ 
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 

บง.๓.๖/๑ 



 
 

๑๘๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
 ...................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 ......................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 



 
 

๑๘๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๗ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน 
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาได้ 
 

เนื้อหา 
๑. ศาสตร์พระราชา “ศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร” 

- ความหมาย 

- ความเป็นมา 

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

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

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

ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
๑. วิดีทัศน์ 
๒. ใบงาน 
๓. เว็บไซต์ 

https://goo.gl/kSR1Az 
http://www.ar.or.th/ImageData/Magazine/10046/DL_10347.pdf?t=636732383126329489 
http://www.sufficiencyeconomy.org/ 



 
 

๑๘๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

http://www.pepgtakesa2.com/pgq56/files/เล่มศาสตร์พระราชา2.pdf?fbclid=IwAR3ggkKNcu4 
ZzrK8keyKKyRMcZ3wgmIQMvpVSf_I3lDGfljtihKRcQkrrZU 

 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

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

 
การวัดผลประเมินผล 

๑. การตรวจผลงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

๑. วีดิทัศน์ วิทยากรจากส่วนกลาง “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน”    
๒. วิทยากร ณ ศูนย์การพัฒนา คัดเลือกวิทยากรผู้บริหารสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้

เศรษฐกิจพอเพียง หรือผ่านการประเมินผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียงจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ หรือ
ผู้บริหารท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจใน “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน” และมีผลงานเป็นท่ี
ประจักษ์   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและจัดการในสถานศึกษา            
รายวิชาที่ ๓.๗ ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    เวลา ๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที 

 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย /กิจกรรม เวลา ส่ือ / อุปกรณ์ 
๑ พิธีกร เกร่ินนํา “ศาสตร์พระราชา” ๒ นาที  
๒ วิทยากรประจําวิชา แจ้งวัตถุประสงค์  ความหมาย  ความ

เป็นมา  ความสําคัญของ“ศาสตร์
พระราชาสู่การพัฒนาท่ียังยืน”   

๓ นาที Power point 

๓ วิทยากรประจําวิชา ผู้เข้ารับการพัฒนาชม วีดิทัศน์ 
ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 

๔๐  นาที วีดิทัศน์ 

๔ วิทยากรประจําวิชา บรรยายให้ความรู้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง   และการนําหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
สถานศึกษา    

๓๐  นาที Power point 

๕ วิทยากรประจําวิชา ให้ผู้เข้ารับการอบรมปฏิบัติกิจกรรม
วิเคราะห์ 
แนวทางการนําศาสตร์พระราชาสู่การจัด
การศึกษาในโรงเรียน  ๑ เรื่อง 
 

๑๕ นาที ใบงาน 
(บง.๓.๗/๑) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๑๘๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  การบริหารและจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่  ๓.๗  ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี.........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา...........................เวลา............น. 
คําชี้แจง 
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา เขียนแนวทางการนํา “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยังยืน” มาสู่การจัดการศึกษา

ของโรงเรียน ๑ เรื่อง   
 
 ................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

บง.๓.๗/๑ 



    
 

๑๘๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ    เวลา ๓ ชั่วโมง 
 
วัตถุประสงค์  

 ๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เสริมสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 ๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเขียนโครงการท่ีตอบสนองสถานภาพของโรงเรียนจากการ SWOT 

ANALYSIS ได้ 
 ๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดโครงการ/กิจกรรม ที่ตอบสนองผลการประเมินคุณภาพ

ภายนอกและตอบสนองการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศได้ 
 
เนื้อหา 

๑. แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และภาพความสําเร็จ 
๒. การเขียนโครงการที่ตอบสนองสถานภาพของโรงเรียน จากการ SWOT ANALYSIS 
๓. การวางแผนบริหารจัดการสถานศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพภายนอก และตอบสนองการบริหาร

จัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 

๑. มอบหมายให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาเน้ือหาที่เก่ียวข้องด้วยตนเองล่วงหน้า 
๒. นําเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และภาพความสําเร็จ 
๓. ฝึกปฏิบัติการเขียนโครงการท่ีตอบสนองสถานภาพของโรงเรียนจากการ SWOT ANALYSIS 
๔. ฝึกปฏิบัติ วิเคราะห์ สังเคราะห์ ผลการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่

ความเป็นเลิศ 
๕. ร่วมสรุปประเด็นสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

 
ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 

๑. ส่ือวิดีทัศน์ 
๒. ใบความรู้ 
๓. ใบงาน 
๔. เอกสารประกอบรายวิชา (บทสรุปผู้บริหารฯ) 
 



    
 

๑๘๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๕. เว็บไซต์ 
https://goo.gl/SwZaJf 
https://goo.gl/crtMG3 
http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID=50761&Key=news2 
http://bet.obec.go.th/index/wp-content/uploads/2018/08/nn3.pdf 
https://drive.google.com/file/d/1l2W_LQX9-p8L88NagEV2JkEyplG_lOue/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1ywOXxIFAzvI1A7wo0-J6DZ5iAZjTwgRs/view?usp=sharing 
 
ชิ้นงาน / ภาระงาน 

๑. สรุปองค์ความรู้ 
๒. ใบงานท่ี ๑ (บง.๓.๘/๑) 
๓. ใบงานท่ี ๒ (บง.๓.๘/๒) 

 
การวัดและประเมินผล 

๑. การตรวจช้ินงาน 
๒. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 

 
วิทยากร 

คัดเลือกวิทยากรที่มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม มีความรอบรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เทคนิค วิธีการ
ถ่ายทอดท่ีดี เข้าใจง่าย สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนาและจัดกิจกรรมการพัฒนา เป็นกิจกรรมกลุ่ม การ
ฝึกปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้าใจ แนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ สามารถ
บูรณาการกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับรายวิชาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

๑๘๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา     เวลา ๓ ชั่วโมง 
รายวิชาที่ ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 
ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ / อุปกรณ์ 

๑ วิทยากร 
ประจําวิชา 

- เกริ่นนํา 
- เปิดวีดิทัศน์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ โดย นายณรงค์ แผ้วพลสงค์ ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ (เวลา ๔๐ นาที)  
สํารองท่ี https://youtu.be/G3Kg-CWTRjl 
- วิทยากรประจําวิชาสรุปจากวีดิทัศน์ 
 

๔๕ นาที วีดิทัศน์ 

๒ วิทยากร 
ประจําวิชา 

- เกริ่นนําองค์ความรู้ท่ีผู้เข้ารับการพัฒนา ได้รับต้ังแต่วัน
แรก จนถึงปัจจุบัน ผนวกกับประสบการณ์การทํางานที่
ผ่านมาของผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละท่าน ที่สําคัญทุกท่าน
สอบผ่านการคัดเลือกฯ จนได้เข้ารับการพัฒนาก่อน
แต่งต้ังเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา ประกอบกับวันท่ี ๓ 
ของการพัฒนาฯ ทุกท่านได้รับความรู้เก่ียวกับการบริหาร
จัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ และทราบสถานภาพของ
โรงเรียน จากการ SWOT ANALYSIS (Stars, Question 
Marks , Cash Cows , Dogs) รวมถึงได้กําหนดทิศทาง
สถานศึกษามาแล้ว (วิสัยทัศน์ , พันธกิจ , เป้าประสงค์ 
ฯลฯ)  
- ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษาใบความรู้เก่ียวกับการเขียน
โครงการ / กิจกรรม 
- ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาทําใบงานที่ ๑ โดยให้เลือกเขียน
โครงการจํานวน ๑ โครงการ ท่ีตอบสนองสถานภาพของ
โรงเรียน 

๔๕ นาที - ใบความรู้เก่ียวกับ
การเขียนโครงการ 
- ใบงานที่ ๑  
(งานเด่ียว) 
(บง.๓.๘/๑) 

  พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๕ นาที  
๓ วิทยากร 

ประจําวิชา 
- เกริ่นนํา 
- แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา 

๓๐ นาที - เอกสารประกอบ
รายวิชา  



    
 

๑๘๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ / อุปกรณ์ 
- ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละท่านศึกษาเอกสาร
ประกอบการทําใบงานที่ ๒ (บทสรุปสําหรับผู้บริหาร จาก
การประเมินคุณภาพภายนอก) 
- ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นจาก
องค์ความรู้และประสบการณ์ที่มี เพื่อกําหนดโครงการ/
กิจกรรม     ท่ีตอบสนองผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
และตอบสนองการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็น
เลิศ โดยจําแนกตามกลุ่มบริหารท้ัง ๔ กลุ่มบริหาร พร้อม
ท้ังเขียนภาพความสําเร็จลงในใบงานที่ ๒ (งานกลุ่ม)  
 

(บทสรุปผู้บริหารฯ) 
- ใบงานที่ ๒  
(งานกลุ่ม) 
(บง.๓.๘/๒) 

๔ วิทยากร 
ประจําวิชา 

- คณะวิทยากรคัดเลือกกลุ่มเพื่อนําเสนอใบงานท่ี ๒ ในท่ี
ประชุมใหญ่ จํานวน ๔ กลุ่ม กลุ่มละ ๑๐ นาที หลังจาก
แต่ละกลุ่มนําเสนอเสร็จส้ิน คณะวิทยากร ให้คําแนะนํา 
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

๔๕ นาที  

  พักรับประทานอาหารกลางวัน   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

๑๘๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 
ใบงานที่ ๑ (งานเด่ียว) 

การเขียนโครงการ / กิจกรรม 
ช่ือ  - นามสกุล …………………………………………………… เลขที่………………หน่วยพัฒนา…………………..เวลา………น. 

คําชี้แจง  ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา สรุปองค์ความรู้ผนวกกับมวลประสบการณ์ และผลจากการพัฒนารายวิชา
การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ์ โดยนําสถานภาพของโรงเรียนจากการ SWOT ANALYSIS ( Stars, 
Question Marks , Cash Cows , Dogs) เป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการเขียนโครงการ / กิจกรรม ที่ตอบสนอง
สถานภาพของโรงเรียน จํานวน ๑ โครงการ 
 

การเขียนโครงการ / กิจกรรม 
โครงการ…………………………………………………………………………………….. 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
กลุ่มบริหาร/ งาน …………………………………… 

๑.  กิจกรรม ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  โครงการหลัก ……………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
๓.  สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา …………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๔.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๕.  สอดคล้องกับกลยุทธ์สํานักงานเขตพ้ืนที่ ……………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๖.  สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของโรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๗.  สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์โรงเรียน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
๘.  หลักการและเหตุผล 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

บง.๓.๘/๑ 



    
 

๑๙๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๙.  วัตถุประสงค์ 
 ๙.๑           
 ๙.๒           
๑๐.  เป้าหมาย 
 ๑๐.๑  เชิงปริมาณ           
 ๑๐.๒  เชิงคุณภาพ           
๑๑.  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๑๒.๑           
 ๑๒.๒           
๑๒.  พ้ืนที่ดําเนินการ 
 โรงเรียน………………………………………. 
๑๓.  ระยะเวลาดําเนินการ 
 ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
๑๔.  ข้ันตอนดําเนินการ 

ที่ ข้ันตอนดําเนินการ 
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ 

ผู้รับผิดชอบ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑ วางแผน เตรียมการ (P)              

               

               

๒ ดําเนินการ (D)              

               

               

๓ ประเมินผล (C)              

               

               

๔ รายงานผล (A)              

               

               



    
 

๑๙๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 ๑๕.  งบประมาณ 

รายการ 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
อุดหนุนรายหัว อุดหนุนกิจกรรม รายได้สถานศึกษา อ่ืนๆ (ระบุ) 

งบบุคลากร      
      
      
งบดําเนินงาน      

      
      
งบลงทุน      
      

      
      

รวมเป็นเงิน      
๑๖.  การติดตามประเมินผล 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
(เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายเชิงคุณภาพ) 

วิธีวัดและ
ประเมินผล 

เครื่องมือวัด ผู้รับผิดชอบ 

    
    

 
ลงช่ือ       

(                                   ) 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 

 
ลงช่ือ       

(                                  ) 
หัวหน้างาน    

ลงช่ือ       
(                                  ) 

แผนงานกลุ่มบริหาร    

ลงช่ือ       
(                                         ) 
หัวหน้างานแผนงานและนโยบาย 

 
ลงช่ือ       

(                                 ) 
รองผู้อํานวยการกลุ่มบริหาร    

 
ลงช่ือ       

(                                                ) 
ผู้อํานวยการโรงเรียน……………………………… 



    
 

๑๙๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

เอกสารประกอบรายวิชาที่ ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 

บทสรุปสําหรับผู้บริหาร  สถานศึกษาแห่งหนึ่ง พบว่า 
๑. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : การศึกษาปฐมวัย (๒-๕ ปี) มีครูหรือผู้เล้ียงดูเด็กจํานวน ๒ คน เด็ก จํานวน 

๗๐ คน 
๒. ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาจําแนกเป็น 

- ประถมศึกษา  มีบุคลากรครูจํานวน ๑๐ คน ผู้เรียน จํานวน ๒๑๑ คน 
- มัธยมศึกษา มีบุคลากรครูจํานวน ๖ คน ผู้เรียน จํานวน ๑๑๙ คน 
รวมทั้งสถานศึกษา มีบุคลากรครูจํานวน ๑๘ คน ผู้เรียน จํานวน ๔๐๐ คน 

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา (การประเมินภายนอกรอบสาม) 
จุดเด่น 

๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลงมีภาวะผู้นําทางวิชาการ  
มีความคิดริเริ่ม บริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ จนได้รับการยกย่อง และเป็นตัวแทนใน
การร่วมกิจกรรมด้านบริหาร และวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเน่ืองและมีความสามารถในการประสานงานกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน จัดหางบประมาณมาปรับปรุงอาคารสถานท่ี และจ้างครูมาสอนเพื่อ
แก้ปัญหาขาดครู รวมท้ังมีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจ
จากผู้ปกครองและชุมชน 

๒. เด็กร่าเริง ย้ิมแย้ม แจ่มใส สุขภาพร่างกายแข็งแรง กล้าแสดงออก มีสัมมาคารวะ ไหว้สวยงาม ปฏิบัติตน
ตามวัฒนธรรมไทย 

๓. ครูอารมณ์ดี ใจเย็น ย้ิมแย้ม แจ่มใส รักและเอ้ืออาทรเด็กเหมือนลูก พูดจาด้วยนํ้าเสียงที่นุ่มนวล แสดง
ความรักเด็กด้วยการสัมผัส โอบกอด มีความอดทน รับรู้และสนับสนุนในการทํากิจกรรมของเด็ก ปฏิบัติกับเด็ก
อย่างให้เกียรติและเท่าเทียมกันทุกคน 

๔. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีผู้รับผิดชอบโดยตรง มีการดําเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมโดยผู้บริหาร 
ครู เด็ก กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล มีความเข้มแข็ง ย่ังยืนและมี
พัฒนาการสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 
จุดที่ควรพัฒนา 

๑. เด็กยังขาดทักษะในการด้านการสังเกต สํารวจ และนิสัยการสนใจใฝ่รู้เรื่องต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว 
๒. สถานศึกษามีครูระดับปฐมวัยไม่เพียงพอ คณะกรรมการสถานศึกษาจํานวนหน่ึง ยังไม่เข้าใจบทบาท

หน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 



    
 

๑๙๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๓. การประเมินพัฒนาการเด็กของครูยังไม่ครอบคลุมทุกด้าน และการจดบันทึกผลการประเมินพัฒนาการ
เด็กยังไม่สมํ่าเสมอ 

๔. การเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษายังมีน้อยกว่าที่ควร 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 
เด็กควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีนิสัยสนใจ ใฝ่รู้ ช่างสังเกต ช่างสํารวจในเรื่องต่าง ๆ และส่ิงต่าง ๆ 

ที่อยู่รอบตัว โดยผ่านส่ือและกิจกรรมหลากหลาย เช่น การเล่นตามมุมต่าง ๆ ตามความสนใจ การเรียนรู้จากแหล่ง
เรียนรู้ เกมการศึกษา หนังสือภาพสีสวยงาม นิทาน เป็นต้น 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) ผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาควรขออัตรากําลังครูเพิ่มจากต้นสังกัด 
๒) ผู้บริหารควรประชุม ทบทวนบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาเพิ่มข้ึน และควรรายงานผล

การประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันอย่างต่อเน่ือง 
๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ครูควรติดตามบันทึกและประเมินพัฒนาการเด็กด้วยวิธีการท่ีหลากหลายครอบคลุมทุกด้านและ
เหมาะสมกับเด็ก โดยใช้แหล่งข้อมูลหลายๆ ด้าน ประเมินพัฒนาการเด็กเป็นรายบุคคล และมีการบันทึกผลการ
ประเมินอย่างสม่ําเสมอเป็นกระบวนการต่อเน่ือง และเป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมท่ีจัดในแต่ละวัน นําผลการประเมิน
ไปใช้พัฒนาเด็กและจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้แก่เด็ก 

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผู้บริหารควรกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา ไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําปีและรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (SAR) และให้
แผนปฏิบัติราชการประจําปีสอดคล้อง และสนองเป้าหมายในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมท้ังมีการ
ประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย ว่าสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใด
เมื่อส้ินปีการศึกษา นอกจากน้ันคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในควรจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประจําปี (SAR) เสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และเผยแพร่สาธารณชนให้หลากหลายอย่างต่อเน่ือง  

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน : ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 
จุดเด่น 
๑. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกลในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปล่ียนแปลง มีภาวะผู้นําทางวิชาการ มี

ความคิดริเริ่ม บริหารงานแบบกระจายอํานาจ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์จนได้รับการยกย่องและเป็นตัวแทนในการ
ร่วมกิจกรรมด้านบริหารและวิชาการกับหน่วยงานอ่ืนอย่างต่อเน่ือง และมีความสามารถในการประสานงานกับ



    
 

๑๙๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน รวมท้ังมีความสามารถในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งผลให้
สถานศึกษาได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองและชุมชน 

๒. นักเรียนของโรงเรียน มีวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี ดูจากสถิติ
การขาดเรียนของนักเรียนในแต่ละห้องมีน้อยมาก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนดูจากผลการสอบ O-NET 
อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก ๕ กลุ่มวิชา และระดับดี ๑ กลุ่มวิชา การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการใน
โรงเรียนและให้นักเรียนนําไปปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ผลอย่างดีย่ิง 

๓. ครูมีความต้ังใจในการสอนดีมาก สนใจเอาใจใส่นักเรียน 
๔. ระบบการประกันคุณภาพภายในมีผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง มีการดําเนินงานเน้นการมีส่วนร่วมโดยมี

ผู้บริหาร ครู ผู้เรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์การบริหารส่วนตําบล มีความเข้มแข็ง ย่ังยืน
และมีพัฒนาการสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การกําหนดเป้าหมายของโครงการยังไม่ชัดเจน  ทําให้ยากต่อการกํากับ ติดตามประเมินผล 
๒. คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนหน่ึงยังไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีชัดเจน 
๓. ครูส่วนหน่ึงยังไม่เข้าใจวิธีการดําเนินงานอย่างเป็นระบบครบวงจรคุณภาพ (PDCA) และการนําผลประเมิน

เปรียบเทียบกับเป้าหมายตามแผน 
๔. ผู้เรียนส่วนหน่ึงยังไม่ได้รับการพัฒนาทักษะให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิด

สร้างสรรค์ และการมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสูงข้ึน 
๕. ครูยังมีการใช้แหล่งเรียนรู้ในการเรียนการสอนไม่หลากหลาย 
๖. การเผยแพร่การประกันคุณภาพการศึกษายังมีน้อยกว่าที่ควร 
 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

๑) ผู้เรียนควรได้รับการพัฒนาในด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ในกลุ่ม
สาระวิชาต่าง ๆ ให้มากข้ึน โดยเฉพาะการบูรณาการด้านการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

๒) ผู้เรียนควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาผลสัมฤทธ์ิในกลุ่มสาระวิชาศิลปะ ท้ังระดับประถมและมัธยมให้มี
ผลการประเมินสูงข้ึน โดยการวางแผนพัฒนาให้เป็นระบบ ด้วยการวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุในแต่ละสาระวิชาว่าเกิด
จากกระบวนการเรียนการสอนหรือจากการเรียนรู้ของผู้เรียน แล้วดําเนินการแก้สาเหตุน้ัน ๆ อย่างเป็นระบบ 
 



    
 

๑๙๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 
๑) ผู้บริหารควรกําหนดเป้าหมายหรือตัวบ่งช้ีความสําเร็จของแผนงาน/โครงการให้ชัดเจน พร้อมบันทึก

การติดตามประเมินผลการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง และควรจัดนิเทศภายในหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้
บุคลากรมีความรู้ในการบันทึก ติดตามผลและนําผลประเมินเปรียบกับเป้าหมายตามแผนอย่างต่อเน่ืองเพิ่มข้ึน 
และเก็บหลักฐานไว้ นอกจากน้ันควรนําผลการประเมินเข้าที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้แนวคิดท่ี
หลากหลายที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาแผนงาน/โครงการเพื่อยกระดับองค์กรให้ร่วมกันทํางานไปสู่เป้าหมาย 

๒) ผู้บริหารควรประชุมทบทวนบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเพิ่มข้ึน และควรรายงานผล
การประชุมต่อผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันอย่างต่อเน่ือง 

๓)  ผู้บริหารควรจัดการนิเทศภายในหรือประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ครูเข้าใจวิธีการดําเนินงานอย่าง
เป็นระบบครบวงจร (PDCA) การประเมินแผนงาน/โครงการ การนําผลการประเมินเปรียบเทียบ กับเป้าหมายตาม
แผนและนําข้อเสนอแนะของสมศ.มาปรับปรุงพัฒนางานของสถานศึกษาเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง 

๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ให้หลากหลายย่ิงข้ึน โดยการพัฒนาปรับปรุงแหล่ง

เรียนรู้ภายในโรงเรียนให้มีสภาพสมบูรณ์ แปลกใหม่ น่าสนใจ เหมาะสมและพร้อมท่ีจะรองรับการเรียนรู้ของผู้เรียน
ได้ตลอดเวลาและจัดกิจกรรมท่ีสอคล้องกับความสนใจของผู้เรียนได้เรียนจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 
ผู้บริหารควรกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ตัวบ่งช้ีความสําเร็จให้ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไว้ใน

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติราชการประจําปี แผนปฏิบัติการประจําปีสอดคล้องและสนองเป้าหมาย
ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งมีการประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ว่าสถานศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดับใดเมื่อส้ินปีการศึกษา นอกจากน้ัน คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายใน ควรจัดทํารายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจําปี (SAR) เสนอสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
เผยแพร่สาธารณชนให้หลากหลายอย่างต่อเน่ืองย่ิงข้ึน 

นวัตกรรมหรือตัวอย่างการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ของสถานศึกษาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
๑) ความมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ของผู้เรียน 
๒) การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดําเนินการในโรงเรียน และให้นักเรียนนําไปใช้ในชีวิตประจําวัน 

และเผยแพร่ในชุมชน 
 
 
 
 



    
 

๑๙๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 
รายวิชาที่ ๓.๘ การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

 
ใบงานที่ ๒  

“Excellent School” (งานกลุ่ม) 
กลุ่มท่ี ……..ช่ือกลุ่ม……………………………………………………หน่วยการพัฒนา…………………………..เวลา……………..น. 

คําชี้แจง ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษาเอกสารบทสรุปสําหรับผู้บริหารจากการประเมินคุณภาพภายนอก 
แล้วให้แต่ละกลุ่มระดมความคิดเห็นจากองค์ความรู้และมวลประสบการณ์ท่ีมี เพื่อกําหนดโครงการ / กิจกรรม ท่ี
ตอบสนองผลการประเมินคุณภาพภายนอก และตอบสนองการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดย
จําแนกตามกลุ่มบริหาร ท้ัง ๔ กลุ่มงาน พร้อมกําหนดภาพความสําเร็จ และนําเสนอในท่ีประชุมใหญ่ และนําเสนอ
ในท่ีประชุมใหญ่ 
 
กลุ่มบริหารงานวิชาการ 

ชื่อโครงการ / กิจกรรม ภาพความสําเร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บง.๓.๘/๒ 



    
 

๑๙๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม ภาพความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



    
 

๑๙๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารงบประมาณ 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม ภาพความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
 

๑๙๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

กลุ่มบริหารทั่วไป 
ชื่อโครงการ / กิจกรรม ภาพความสําเร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 
 

๒๐๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

การสะท้อนการเรียนรู้ (วันละ ๑ ชั่วโมง) 
วิทยากร : - 

ลําดับ ผู้รับผิดชอบ เสียงบรรยาย/กิจกรรม เวลา ส่ือ/อุปกรณ์ 

๑ พิธีกรกลุ่ม
ประจําวัน 

๑. พิธีกรกลุ่มประจําวัน : เกร่ินนํา เก่ียวกับความรู้ท่ี
ได้รับจากการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
(ภาพประกอบอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม) 

๑๐ นาที - 
 
 
 
 
 
 

๒ ตัวแทนกลุ่ม
ประจําวัน 

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

๔๕ นาที Padlet 
Application/ 

Power 
Point/อ่ืน ๆ 

๓ พิธีกรกลุ่ม
ประจําวัน 

๑. พิธีกรกลุ่มประจําวันกล่าวขอบคุณ ๕ นาที - 

 
หมายเหตุ 

๑. พิธีกรกลุ่มประจําวัน หมายถึง ผู้เข้ารับการพัฒนาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนให้ดําเนินรายการ 
๒. ตัวแทนกลุ่มประจําวัน หมายถึง ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในการนําเสนอผลการสะท้อนการเรียนรู้ 
๓. ประธานกลุ่มสร้าง Padlet และส่ง QR-CODE หรือ Link ให้กับวิทยากรพี่เล้ียงเพื่อบันทึกคะแนน 



 
 

๒๐๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ใบความรู้การสะท้อนการเรียนรู้ 
 

การสะท้อนการเรียนรู้เป็นรูปแบบการคิดท่ีช่วยให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนจะเกิดจาก
การรับรู้ ความคาดหวัง ความรู้สึกตนเอง เก่ียวกับประสบการณ์แล้วมีการวางแผน หาแนวทางแก้ไขในอนาคต  
โดยผ่านกระบวนการพูด หรือ เขียน การสะท้อนคิดจึงมีทักษะจําเป็นสําหรับผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นวิธีที่จะช่วยให้
มีการเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการตัดสินใจท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
  
การใช้ PADLET ในการสะท้อนการเรียนรู้ 

ข้ันตอนที่ ๑ ประธานกลุ่มสร้าง PADLET ๑ PADLET  ดังน้ี 

     

 

  

 

 

ข้ันตอนที่ ๒ เมื่อคลิกที่ MAKE A PADLET หรือ ทําแพตเล็ต แล้วจะปรากฏภาพดังต่อไปน้ี (รูปแบบของ 
DESKTOP VERSION และ MOBILE VERSION จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลือกรูปแบบ Wall 

DESKTOP VERSION MOBILE VERSION 



 
 

๒๐๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ข้ันตอนที่ ๓ หลังจากที่เลือก MAKE A PADLET หรือ ทําแพตเล็ต แล้วจะปรากฏภาพดังต่อไปน้ี (รูปแบบ
ของ DESKTOP VERSION และ MOBILE VERSION จะมีลักษณะใกล้เคียงกัน) หลังจากน้ันให้คลิกที่ Modify หรือ
สัญลักษณ์           เพื่อทําการต้ังค่าและปรับข้อมูลตามตัวอย่าง ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ใส่คําอธิบาย 

ใส่ช่ือเรื่อง 

เปิดใช้งานการแสดงช่ือผู้เขียนเหนือแต่ละโพสต์ 

เปิดใช้งานการแสดงปฏิกิริยาในรูปแบบต่าง ๆ 

เปิดใช้งานการอนุญาตให้ผู้ดูแสดงความคิดเห็นในโพสต์ 



 
 

๒๐๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

ข้ันตอนที่ ๔ หลังจากน้ันให้คลิกท่ี                   จะปรากฏหน้าต่างดังต่อไปน้ี ให้ต้ังค่าเลือกรูปแบบ
สาธารณะ (Public) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สามารถเลือกวิธีการสะท้อนการเรียนรู้อย่างง่ายได้ ๒ วิธี โดยการส่ง QR-CODE หรือ Link ไปยังสมาชิก 
เพื่อให้สมาชิกสะท้อนการเรียนรู้ และวิทยากรพี่เล้ียงบันทึกคะแนน 

แหล่งค้นคว้า  http://gg.gg/cziiv 

๑. บุคคลและความเป็นส่วนตัวของ PADLET 

๒. เลือกรูปแบบสาธารณะ (Public) 

QR-CODE  

Link  

MOBILE VERSION 

DESKTOP VERSION 

QR-CODE  

Link  

 เลือกแถบแชร์/ส่งออก/ฝัง 
เลือก  



 

 

๒๐๕ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐๖ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐๗ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๐๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑๒ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๒๑๓ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

๒๑๔ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

 
สรุปองค์ความรู้ 

รายวิชาที่................เร่ือง.................................................................................................................. 
คําชี้แจง ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมและนําเสนอแนวทางในการนําความรู้ไป

ประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการในสถานศึกษา โดยบันทึกผ่าน PADLET APPLICATION  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ช่ือ – นามสกุล...............................................เลขท่ี........รุ่นท่ี........หน่วยพัฒนา........................................ 
หมายเหตุ 
ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาใบความรู้การบันทึก โดยใช้ PADLET APPLICATION : http://gg.gg/cziiw 



กําหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา รุ่นที่ ......... 
หน่วยพัฒนาที่..................................... 

ระหว่างวันที่ .....................-................................... 
ณ  .............................................. จังหวัด........................................................... 

 

 

 

วันที่ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง) 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 

 ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 
(๘ ชั่วโมง) 

๒๐ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา  
รายงานตัว/
ลงทะเบียน 

 

พิธีเปิดการอบรม 
โดย 

นายแพทย์ธีระเกียรต ิ เจริญเศรษฐศิลป์ 
รัฐมนตรีว่ากระทรวงศึกษาธิการ 

และ ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชรเลขาธิการ กพฐ. 
VDO Conference 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 เว
ลา

 ๑
๒.

๐๐
 –

 ๑
๓.

๐๐
 น

. 

ปฐมนิเทศ ชี้แจงหลักสูตร  
และการวัดและประเมินผล  

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

๒๑ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. 
(๓๐ นาที) 

 
 

ประเมินก่อนการ
พัฒนา 

๐๙.๐๐-
๐๙.๓๐ น. 

(๓๐ นาที) 
 

สะท้อนการ
เรียนรู ้
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. 
 

การสร้างอุดมการณ ์
และปรับกระบวนทัศน ์

ในการเป็นผู้อํานวยการสถานศึกษา 
(VDO) 

ผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จ  
๔ โรงเรียน 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. 
 

การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

และสุนทรียภาพ 
โดย 

ดร.สุรัสวดี มุสิกบุตร 

๑๔.๔๕-๑๖.๑๕ น. 
 

บทบาทผู้บริหารกับ
พิธีการ 

         โดย 
วิทยากรจากศูนยฯ์ 

 

๑๖.๑๕-๑๗.๑๕ 
 

สร้างอุดมการณ ์
และปรับกระบวน
ทัศน์ในการเป็น
ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

 (เวทีเสวนาช่วงที่ ๑ ) 
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร 

๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.  
 

การสร้างอุดมการณ์
และปรับกระบวน
ทัศน์ ในการเป็น

ผู้อํานวยการ
สถานศึกษา 

(ต่อ) 
(เวทีเสวนาช่วงที่ ๒ ) 

 

๒๑๕ 



 

 

 

 

วันที่ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง) 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
(๓ ชั่วโมง) 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๑ ชั่วโมง) 

 
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น. 

(๓ ชั่วโมง) 

๒๒ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

สะท้อนการเรียนรู ้
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

วิสัยทัศน์และภาวะผู้นําการเปลี่ยนแปลง

ทางวิชาการสู่ความสําเรจ็ 

(ช่วง ๑) (VDO) 

โดย ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ ์นามศร ี

ดร.สุปราณ ี ไกรวัตนุสสรณ ์

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 เว
ลา

 ๑
๒.

๐๐
 –

 ๑
๓.

๐๐
 น

. 

การพัฒนาทักษะการพูด 
(ทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ) 

(VDO) 
โดย 

นายทองสุข  มันตาทร 

ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 

(ช่วง ๒) 
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น 

 เว
ลา

  ๑
๗.

๑๕
 –

 ๑
๘.

๐๐
 น

. 

การบริหารงาน 
วิชาการ 

โดย  
วิทยากรจากศูนยฯ์ 

๒๓ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

สะท้อนการเรียนรู ้
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

การบริหารจัดการสถานศึกษา 
เชิงกลยุทธ์ 

โดย  

ดร.อัมพร  พินะสา 

รองเลขาธิการ กพฐ. 

การประกันคณุภาพภายในสถานศกึษา 
(VDO) 
โดย  

ดร.วิษณุ  ทรัพย์สมบัต ิ
ผอ.สํานักทดสอบฯ 

ทักษะการ
ตัดสินใจ 

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

การบริหารงาน 
งบประมาณ 

โดย  
วิทยากรจากศูนยฯ์ 

๒๔ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

สะท้อนการเรียนรู ้
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

ผู้นําในการนิเทศภายใน พัฒนานวัตกรรม 

เทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัยมาใช้

พัฒนาคณุภาพการศึกษา 

โดย  

ดร.อโณทัย  ไทยวรรณศร ี

ผอ.สนก.สพฐ. 

ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) 
 (VDO) 

โดย  
รศ.นราพร  จันทร์โอชา 

 

ทักษะการ
ตัดสินใจ 

โดย 
วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

การบริหารงาน 
บุคคล 
โดย  

วิทยากรจากศูนยฯ์ 
 

๒๑๖ 



 

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

วันที่ 
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง) 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

๑๐.๔๕ - ๑๒.๐๐ น. 

(๑ ชั่วโมง ๓๐ นาที) 

 ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. 
 (๓ ชั่วโมง) 

๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. 
(๑ ชั่วโมง) 

 
๑๘.๐๐-๒๑.๐๐ น.  

(๓ ชั่วโมง) 

๒๕ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

สะท้อนการเรียนรู ้
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

ผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
กระบวนการจดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและ 

การวัดและประเมินผลตามหลักสูตร  
โดย   วิทยากรจากศูนย์ฯ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

 เว
ลา

 ๑
๒.

๐๐
 –

 ๑
๓.

๐๐
 น

. 

การจัดการศึกษาทางไกล 
NEW DLTV / DLIT  

 โดย ดร.อนุสรณ ์ ฟูเจรญิ 

การสื่อสารภาษา 
อังกฤษ ด้วย 
Echo English 
โดย วิทยากรศูนย์ฯ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น 

 เว
ลา

  ๑
๗.

๑๕
 –

 ๑
๘.

๐๐
 น

. 

การบริหารงาน 
บริหารทั่วไป 

โดย  
วิทยากรจากศูนย์ฯ 

๒๖ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

สะท้อนการเรียนรู ้
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

การบริหารจัดการ 
สถานศึกษายุค ๔.๐ 

(VDO) 

โดย  

นายสนิท  แย้มเกษร 

รองเลขาธิการ กพฐ. 

ศาสตร์พระราชาสู่การ

พัฒนาที่ยัง่ยืน 

 (VDO) 
โดย 

พลเอก ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 

องคมนตรี 

ผู้นําในการบรหิารจดัการหลักสูตรและ
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน 

(VDO) 
โดย 

วิทยากรจากศูนยฯ์ 

ผู้นําแห่งความ
ศรัทธา 
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๐๐  
ภาวะผู้นําการ
เปลี่ยนแปลง 

(ช่วง ๓) 
๑๙.๐๐- ๒๑.๐๐ น. 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 

โดย  
วิทยากรพี่เลี้ยง 

๒๗ 
ก.พ. 

๒๕๖๒ 

สะท้อนการเรียนรู ้
โดย 

วิทยากรพี่เลี้ยง 

๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
การบริหาร 

สู่ความเป็นเลิศ (VDO) 

โดย 

นายณรงค ์ แผ้วพลสงค์ 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. 
การขับเคลื่อน
นโยบายใน

สถานศึกษา(VDO)  
(๒ ชม.) โดย 

ดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร
เลขาธิการ กพฐ. 

๑๕.๐๐-๑๕.๓๐น. 

ประเมิน 
หลังการพัฒนา 

(๓๐ นาที) 

 
พิธีปิด มอบ
เกียรติบัตร 

 

๒๑๗ 



 ๒๑๘ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

รายชื่อคณะทํางาน 

 ที่ปรึกษา 
 ๑. นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

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

 
คณะทํางานพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา 
 ๑. นายนิพนธ์ ก้องเวหา  ผู้อํานวยการ                                       ประธานคณะทํางาน   
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๒. นายพิเชฐร์ วันทอง  ผู้อํานวยการ     คณะทํางาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 

๓. นายประทีป ทองด้วง  ผู้อํานวยการ     คณะทํางาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๒ 

๔. นายสุชาติ กลัดสุข   ผู้อํานวยการ     คณะทํางาน 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑  

๕. นายวิทยา ยางสุด รองผู้อํานวยการ      คณะทํางาน                                           
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 

๖. นายชัยศักด์ิ  ต้ังนิติพิฐจักร ผู้อํานวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล   คณะทํางาน 
   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

 ๗. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง ศึกษานิเทศก์      คณะทํางาน 
   สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

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

๙. นายสุขวิทย์  ปู้ทอง  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ่อกรุวิทยา     คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ 



 ๒๑๙ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

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

๑๑. สิบตรีประกาศิต  แปลนพิมาย หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ เทศบาลตําบลบ่อกรุ   คณะทํางาน 
     จังหวัดสุพรรณบุรี 

๑๒. นายวิเชียร  แก่นไร่  ผู้อํานวยการโรงเรียนชัยนาทพิทยาคม   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ 

๑๓. นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๔. นายสุริยา ชิณณะพงศ์ ผู้อํานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๕. นางสาวร่มไทร  ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๖. นายบุญชู  กระฉอดนอก ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

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

๑๘. นายกิตติพงษ์ ไชยแสงราช ครู โรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยา    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ 

๑๙. นายปราโมทย์ สุวรรณแวก  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดบางใหญ่         คณะทํางาน  
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ 

๒๐. นายเลอศักด์ิ  รัชณาการ  ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดดอนทรายแก้ว    คณะทํางาน  
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 

๒๑. นายศรัณย์  บัวทองเรือง   ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลควนขนุน         คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

๒๒. นายศิริศักด์ิ  วัฒนศิริ   ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดควนพลี       คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑ 

๒๓. นายนฤภพ  ขันทับไทย ผู้อํานวยการโรงเรียนศึกษานารีวิทยา         คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

๒๔. นายเทพรังสรรค์ จันทรังษ ี ผู้อํานวยการโรงเรียนอนุบาลสกลนคร          คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ 



 ๒๒๐ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๒๕. นางชรินดา พิมพบุตร ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๒ 

๒๖. นางสุเนตร  ขวัญดํา  ผู้อํานวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม         คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

๒๗. นายศราวุธ คําแก้ว  ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านสวนวิทยาคม      คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

๒๘. นายวาทกานต์ ศรีธรราษฎร์   ผู้อํานวยการโรงเรียนหนองกลับวิทยาคม      คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

๒๙. นายศุภวิชญ์ ดิษเจริญ ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านโป่งเก้ง    คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ 

๓๐. นายไพฑูรย์  จารุสาร  ผู้อํานวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี   คณะทํางาน 
     สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓ 

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

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

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

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

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

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

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



 ๒๒๑ คู่มือกิจกรรมรายวิชาหลักสูตรการพัฒนาก่อนแตง่ตัง้ให้ดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

๔๑. นางสาวศิริวรรณ ขวัญมุข  ผู้อํานวยการโรงเรียนวังทองวิทยา      คณะทํางานและเลขานุการ    
             สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 

 
คณะทํางานฝ่ายเลขานุการ 

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

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

 ๔. นายสมเกียรติ  พึ่งคุณไตรรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    คณะทํางาน   
             สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 ๘. นายกันตภณ  พิมพาลัย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    คณะทํางาน   
   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

๙. นางสาวพุฒตาล ปราชญ์ศรีภูมิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะทํางาน   
              สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  

๑๐. นายพัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ     คณะทํางาน   
   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  

 ๑๑. นายสังคม  จันทร์วิเศษ ผู้อํานวยการ                คณะทํางานและเลขานุการ 
     กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล    

   สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 ๑๒. นายธนากร  เปรมพลอย  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
     สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
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