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โครงการพฒันาข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตัง้ให้มีและเล่ือนเป็นวิทยฐานะเช่ียวชาญ 

 

1. หลกัการและเหตุผล 
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ .ศ .2547        
มาตรา 80 บญัญตัใิห้มกีารพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่ง     
บางต าแหน่งและบางวิทยฐานะเพื่อ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวชิาชพีทีเ่หมาะสม ในอนัทีจ่ะท าใหก้ารปฏบิตัหิน้าที่ราชการเกดิประสทิธภิาพ ประสทิธผิล
และความก้าวหน้าแก่ราชการ ประกอบกับ ก.ค.ศ. ก าหนดมาตรฐานวทิยฐานะเกี่ยวกบัหน้าที่ ความ
รบัผดิชอบคุณภาพ           การปฏบิตังิาน และคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัวทิยฐานะเชี่ยวชาญ ซึ่งระบุว่า
ตอ้งผ่านการพฒันาตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ ก.ค.ศ. ก าหนด ต่อมา ก.ค.ศ. ไดก้ าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วธิกีารพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ใหม้แีละเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญ 
โดยก าหนดคุณสมบตัติ้องเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัใินการเสนอขอรบัการประเมนิใหม้แีละเลื่อนเป็นวทิยฐานะ
เชี่ยวชาญทัง้นี้สามารถน าผลการพฒันาไปใช้ในการแต่งตัง้ได้ภายใน 3 ปี นับตัง้แต่ส าเรจ็หลกัสูตรการ
พฒันา 
   ในการนี้มหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา จงึได้ด าเนินการจดัท าหลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาก่อนแต่งตัง้ใหม้แีละเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญขึน้ 
 

2. วตัถปุระสงค ์
   1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รบัการพฒันาเพิม่พนูสมรรถนะในการปฏบิตังิานในหน้าที่ 
   2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์ บทบาทหน้าที่ความ
รบัผดิชอบและวางแผนพฒันาคุณภาพการปฏบิตังิานไดต้ามมาตรฐานวทิยฐานะ 
   3. เพื่อให้ผู้เข้ารบัการพัฒนาสามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การ
พฒันา นวตักรรม การสรา้งหรอืการปฏบิตังิานเป็นเครอืขา่ยทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าที่ 
 

3. โครงสร้างหลกัสตูร 
   หลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้มแีละเลื่อน
เป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญ ในแต่ละต าแหน่งประกอบดว้ย 3 สว่น คอื 
   สว่นที ่1 การพฒันาสมรรถนะในการปฏบิตังิานในหน้าที ่
   ส่วนที่ 2 การสงัเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรบัผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ         
การปฏบิตังิานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาในวทิยฐานะเชี่ยวชาญ  ตามที่ก าหนดไวใ้น
มาตรฐานวทิยฐานะขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
   ส่วนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการพฒันางานในหน้าที่หรอืพฒันานวตักรรม  และการ
สรา้งหรอืการปฏบิตังิานเป็นเครอืข่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบังานในหน้าที่ 
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4. กลุ่มเป้าหมายในการพฒันา 
   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณสมบัติขอรบัการประเมินวิทยฐานะ
เชีย่วชาญตามทีส่ านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา (ก.ค.ศ.) ก าหนด โดย
ด าเนินการพฒันาหอ้งละ 50 คน ทัง้นี้มจี านวนผูเ้ขา้รบัการพฒันาทัง้หมดประมาณ 1,000 คน 
5. ระยะเวลาในการพฒันา 
   หลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้ให้มแีละเลื่อน
เป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญ ใชร้ะยะเวลาในการพฒันาตลอดหลกัสูตร จ านวน 5 วนั (31 ชัว่โมง) ช่วงเดอืน      
ตุลาคม ๒๕62 – กนัยายน ๒๕63 
 

6. สถานท่ีและแหล่งเรียนรู้ 
    มหาวทิยาลยัสวนดุสติ ประกอบดว้ย 
   1. ศูนยพ์ฒันาทุนมนุษย ์(อาคาร ดร.ศโิรจน์ ผลพนัธนิ) 
   2. อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ (อาคารบณัฑติวทิยาลยั) 
   3. อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ50 พรรษา มหาวชริาลงกรณ (ศูนยว์ทิยาศาสตรฯ์) 
   4. โรงแรมสวนดุสติเพลส 
 

7. คณะผู้ด าเนินการพฒันา 
   คณะผู้ด าเนินการพัฒนา ประกอบด้วย ผู้บริหารโครงการ คณะกรรมการวิชาการ
วทิยากร/วทิยากรประจ า กลุ่ม และคณะกรรมการวดัและประเมนิผลเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ 
จากมหาวทิยาลยัสวนดุสติและบุคลากรภายนอก อาท ิจากส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครู และ
บุคลากรทางการศกึษา และส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

8. ส่ือและนวตักรรมการพฒันา 
   1. สื่อสิง่พมิพ์ เช่น ใบงาน ใบกจิกรรม แบบฝึกปฏบิตั ิเอกสารประกอบการพฒันา/คู่มอื
ต่างๆ 
   2. สือ่เทคโนโลย ีเช่น อนิเตอรเ์น็ต เวบ็ไซตท์ีเ่กีย่วขอ้ง วดีทิศัน์ 
   3. กรณีตวัอย่างและกรณีศกึษา 
   4. แหล่งเรยีนรูต้่างๆ 
 

9. กระบวนการพฒันาและกิจกรรม 
   1. ก่อนการพฒันา 

• การศกึษาดว้ยตนเอง จากสื่อและแหล่งเรยีนรูต้่างๆ 
   2. ระหว่างการพฒันา 

• การบรรยายประกอบการท ากจิกรรมต่างๆ 
• การอภปิรายและแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างผูเ้ขา้รบัการพฒันา วทิยากร และ

กลุ่ม 
• การฝึกปฏบิตั ิ
• การวเิคราะห ์สงัเคราะห ์การน าเสนอผลงาน 
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• การเรยีนรูจ้ากกรณีศกึษา 
• การศกึษาคน้ควา้จากแหล่งเรยีนรูต้่างๆ 
• การประเมนิและการทดสอบ 

   3. หลงัการพฒันา 
• การตดิตามผลการพฒันา 

10. แนวทางการด าเนินการพฒันา 
   1. รบัชื่อผู้สมคัรเขา้รบัการพฒันาที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบตัใินการเสนอขอรบัการ
ประเมนิใหม้แีละเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญแลว้ จากส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา และ
ส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา และส านกับรหิารงานการศกึษาพเิศษ 
   2. ประกาศรายชื่อผูเ้ขา้รบัการพฒันา พรอ้มวนั เวลา สถานทีแ่ละรายละเอยีดทีผู่เ้ขา้รบั
ก ารพัฒ น าคว รท ราบ  ท างเว็บ ไซต์ ขอ งศู น ย์พัฒ น าทุ น ม นุษ ย์  มห าวิท ยาลัยส วน ดุ สิต 
(www.hcdsuandusit.com) และเวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยัสวนดุสติ (www.dusit.ac.th) 
   3. แต่งตัง้คณะกรรมการท าหน้าที่บรหิารโครงการ บรหิารวชิาการ วทิยากรประจ ากลุ่ม      
วดัและประเมนิผล และคณะกรรมการอื่นๆ ตามคู่มอืการพฒันา 
   4. จัดประชุมคณะกรรมการในข้อ  3 เพื่ อท าความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของ
คณะกรรมการหลกัสูตรการพฒันา กระบวนการพฒันา การวดัและประเมนิผล และเรื่องอื่นๆ ทีเ่กี่ยวขอ้ง
ก่อนด าเนินการพฒันา 
   5. ด าเนินการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตงัให้มแีละเลื่อน
เป็นวทิยฐานะเชีย่วชาญ ใหเ้ป็นไปตามหลกัสตูรและมาตรฐานการพฒันาทีก่ าหนด 
   6. เสนอผลการประเมนิการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศกึษาก่อนแต่งตัง้
ให้มกีารเลื่อนเป็นวทิยฐานะเชี่ยวชาญให้อธิการบดอีนุมตัิผลและออกวุฒบิตัรส าหรบัผู้ผ่านเกณฑ์การ
พฒันา 
   7. แจ้งผลการประเมินเมื่อการพัฒนาเสร็จสิ้น ให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา          
ขัน้พืน้ฐานและส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา หรอืส านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา 
หรอื 
ส านักบรหิารงานการศึกษาพเิศษ ต้นสงักดัของผู้เข้ารบัการพฒันา เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
   8. สรุปและรายงานผลการด าเนินการพัฒนาในภาพรวมแต่ละรุ่นให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและสถาบนัพฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาทราบ 
   9. ให้ความร่วมมอืกบัส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พื้นฐาน สถาบนัพฒันาครู 
คณาจารย์และบุคลากรทางการศกึษา และส านักงานคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศกึษาในการนิเทศตดิตามและประเมนิผลการด าเนินการพฒันาฯ ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารที่ 
ก.ค.ศ.ก าหนด 
 

11. การประเมินผลการพฒันา การประเมนิผลการพฒันาพจิารณาจาก 2 ดา้นดงันี้ 
   1. ดา้นระยะเวลา ผูเ้ขา้รบัการพฒันาตอ้งมเีวลาในการพฒันา ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 80 
   2. ดา้นหลกัสตูร มรีายละเอยีดการประเมนิพจิารณาจาก 3 สว่น จากโครงการสรา้งของ 

http://www.hcdsuandusit.com/
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หลักสูตร โดยคะแนนเฉลี่ยของทัง้ 3 ส่วน ต้องไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 ผู้ที่ผ่านการพัฒนาต้องมีผลการ
ประเมนิผ่านทัง้ 2 ด้าน และเมื่อการประเมนิเสรจ็สิ้น มหาวทิยาลยัฯ จะแจ้งผลการประเมนิให้สถาบนั
พฒันาครู คณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศกึษาและส่วนราชการทราบเพื่อด าเนินการในส่วนทีเ่กีย่วขอ้ง
ต่อไป 
 

12. ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
   มหาวทิยาลยัสวนดุสติ 

13. งบประมาณในการพฒันา 
   ผู้เข้ารบัการพฒันามคี่าลงทะเบียน คนละ 5,000 บาท (ห้าพนับาทถ้วน) รายละเอียด
ประกอบดว้ย 
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งบประมาณ รายรับ-รายจ่าย (ต่อรุ่น)  
 ประมาณการรายรับ           

 ค่าลงทะเบียนผู้เข้าอบรม  50 คน/รุ่น อัตราลงทะเบียน  5,000.00  บาท 
 
=     250,000.00   

            
 ประมาณการรายจ่าย          
1 ค่าวิทยากรหลัก (จำนวน 13 คน) อัตราการจ่าย 1,000 บาท/ชม. =     31,000.00   
2 วิทยากรประจำกลุ่ม   2 ท่าน ชม.ละ  30 ชม.     600.00  บาท =     36,000.00   
 ( 1 ท่าน/ผู้เข้าอบรม 25 คนหรือถัวเฉลี่ย)        

3 นำส่งค่าธรรมเนียม มสด.ร้อยละ 20      

 
=      50,000.00   

4 ค่าอาหารกลางวัน 5 มื้อ  60 คน 5 มื้อ  มื้อละ     250.00  บาท =     75,000.00   
5 ค่าอาหารว่าง 8 มื้อ  60 คน 10 มื้อ  มื้อละ        50.00  บาท =     30,000.00   
6 ค่าวุฒิบัตร   50 แผ่น   แผ่นละ        30.00  บาท =       1,500.00   
7 ค่าวัสดุสำนักงาน         =       3,000.00   
8 ค่าจัดทำกระเป๋าเอกสาร  50 ใบ    ใบละ       30.00  บาท =       1,500.00   

9 
ค่าจัดพิมพ์เอกสารประกอบการ
อบรม 50 เล่ม   เล่มละ     300.00  บาท =     15,000.00   

10 ค่าสมุดรายงาน  50 เล่ม   เล่มละ       30.00  บาท =       1,500.00   
11 ค่าโทรศัพท์โครงการ         800.00  บาท =         800.00   
12 ค่าป้ายไวนิล       1,500.00  บาท =       1,500.00   

13 
ค่าธรรมเนียมจัดส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์  2 ครั้ง   ครั้งละ   1,000.00  บาท =       2,000.00   

 (แบบตอบรับเข้าอบรมและสรุปผลการอบรม)        
14 รายจ่ายอื่นๆ             =       1,200.00   
  รวมรายจ่าย             =   250,000.00  บาท 

            
 หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ         
            

 นำส่งรายได้ศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์ ไม่เกินร้อยละ 10  
 

   จัดทำบันทึกสรุปนำส่งเรียนอธิการบดี    
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินโครงการ ไม่เกินร้อยละ 10   เมื่อสิ้นสุดโครงการ      
            

 


