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รหัสโครงการ EDU…....... 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
 วิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ   
ความสอดคล้อง เป้าประสงค์ที่ .....๔.....  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพที่  5.1, 5.2 
ลักษณะโครงการ (   )  เดิม (  )  ต่อเนื่อง (  )  ใหม่ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้  คณะศึกษาศาสตร์   
หลักการและเหตุผล 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  โดยส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (สพค.)  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาหรือ
หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  ได้จัดท าหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะช านาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญขึ้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ 
ก.ค.ศ. ก าหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ 
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ   และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จ านวน ๒๗ แห่ง 
เป็นหน่วยด าเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  เป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมเป็นหน่วยพัฒนาในครั้ง
นี้  โดยจะด าเนินโครงการอบรม ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ  หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ช านาญการพิเศษ  และหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ  ตามวิสัยทัศน์ใน
การบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์  คือ เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง และคลัง
ความรู้ทางวิชาการศึกษาศาสตร์ของประเทศท่ีทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ใน
ระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 ๓. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ            
ครูช านาญการพิเศษ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ             
ครูเชี่ยวชาญ 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ได้บริการวิชาการให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์  ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ส านักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพค.)  และ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 
 
ระยะเวลาด าเนินการ 
     หลักสูตรอบรมวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  ระยะเวลา  4  วัน  รวม  30  ชัว่โมง 
 หลักสูตรอบรมวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ระยะเวลา  ๔  วัน รวม 24  ชั่วโมง 
 
สถานที่ด าเนินการ 
 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา   
 
กลุ่มเป้าหมาย   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ ๔๐ - 50 คน 

ที่ปรึกษาโครงการ 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิชิต   สุรัตน์เรืองชัย  (คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา) 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร   (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรตัน์  จตุรานนท์  (ผู้ทรงคุณวุฒิ) 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา  ทองสอน  (หัวหน้าภาควิชาการจัดการเรียนรู้) 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 อาจารย์ ดร.สิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน์    

คณะกรรมการบริหารโครงการ 
๑. ดร.สิราวรรณ  จรัสรวีวัฒน์    ประธานกรรมการ 
๒. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์     กรรมการ 
๓. ดร.อาพันธ์ชนิต  เจนจิต     กรรมการ 
๔. ดร.คงรัฐ  นวลแปง     กรรมการ 
๕. อาจารย์วัฒนพร  จตุรานนท์    กรรมการ 
๖. ดร.ธนะวัฒน์  วรรณประภา    กรรมการ 
๗. นางสาวอรทัย  เอ่ียมสอาด    กรรมการและเลขานุการ 

 
งบประมาณ 
   

 เงินรายได้จากค่าลงทะเบียนของผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
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การประเมินผล 
 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จ หน่วยวัด วิธีการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ 
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม 
2. ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม 

ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ 
 
คะแนน 

๑. สอบถาม 
 
๒. ทดสอบ 

แบบสอบถาม 
 
แบบทดสอบ 

 
ก าหนดการอบรม 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 
วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 
วันแรก 
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 
วันที่สอง 
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ(ต่อ) 
 
วันที่สาม 
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู (ต่อ) 
 
วันที่สี่ 
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
๑๖.00 - ๑7.๐๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
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ก าหนดการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
 
วันแรก 
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑6.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
 
วันที่สอง 
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – 16.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ 
 
วันที่สาม 
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – 16.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 
วันที่สี่ 
๐9.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – 16.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๑6.00 - ๑7.๐๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๓ 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
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ก าหนดการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 
วันแรก 
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที ่๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 
วันที่สอง 
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น. น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
15.๐๐ - ๑8.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การน าเสนอแนวทางการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย

เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
 
วันที่สาม 
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้น าทางวิชาการ (ต่อ) 
15.๐๐ - ๑8.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การน าเสนอแนวทางการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย

เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 
วันที่สี่ 
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู(ต่อ) 
๑5.00 - ๑6.3๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
 
 
 
 
 



      หน้า 
 
                   คณะศึกษาศาสตร ์มหาวิทยาลัยบรูพา 

๖ 

ก าหนดการอบรม 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น 

วิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
 

วันแรก 
๐๙.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๖.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้น าทางวิชาการ 
 
วันที่สอง 
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑8.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
 
วันที่สาม 
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม

และการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑8.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม

และการสร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
วันที่สี่ 
๐8.๐๐ - ๑๒.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๑๒.00 - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑5.00 น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๑5.00 - ๑6.3๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๓ 
 
หมายเหตุ   ก าหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 

 


