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ก 

 

ค าน า 
 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๙ 
(๔) และ มาตรา ๘๐ บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม  ในอันที ่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด  ประกอบกับ ก.ค.ศ. 
ได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาไว้ว่า  ต้องผ่านการพัฒนาตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด 
  ส าน ักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้น พ้ืนฐานร่วมกับสถาบันพัฒนาคร ู คณาจารย์         
และบุคลากรทางการศึกษา  ได้จัดท ารายละเอียดหลักสูตรการพัฒนา เพ่ือให้บรรลุผลตามหลักการ
และวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน แต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหวังว่า  หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา       
จะใช้เป็นแนวทางด าเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความรู้ ทักษะเจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถด าเนินการและพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การจัดการศึกษา แปลงนโยบายเป้าหมายสู่การปฏิบัติ เป็นนักบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล และขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินการ
จัดท า และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาจนส าเร็จเรียบร้อยไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  
 
 
 

                                                              ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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สารบัญ 
เรื่อง                    หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง 
              ต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ๑ 

 หลักการและเหตุผล        ๑ 
 วัตถุประสงค์         ๑ 
 โครงสร้างของหลักสูตร       ๒ 
 ระยะเวลาในการพัฒนา       ๒ 
 กรอบการพัฒนาฯ        ๓ 

 แนวทางการพัฒนา                                                                              ๔ 
 กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม      ๔ 
 สื่อและแหล่งการเรียนรู้                       ๔ 
 วิทยากร         ๔ 
 สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา       ๔ 
 การประเมินผลการพัฒนา       ๕ 
    แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา                                                         ๖ 
    คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา                                                              ๖ 

ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ๗ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ผู้น าทางวิชาการ      ๗ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์    ๑๔ 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ บุคคลแห่งการเรียนรู้     ๒๑ 
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา      ๒๔ 
            หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม    ๒๙ 
     และจรรยาบรรณวิชาชีพ  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้อง                        ๓๗  
     กับการบริหารจัดการศึกษา      
ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง        ๔๐ 
ส่วนที่ ๓ การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา  ๔๓ 

ภาคผนวก            ๔๕ 
 ภาคผนวก  ก  แหล่งข้อมูลเอกสารการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม    ๔๖ 

    ภาคผนวก  ข  รายนามคณะกรรมการด าเนินการจัดท า                                    ๕๒ 
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๑ 

 

หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 
หลักการและเหตุผล 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  มาตรา ๑๙
(๔)  และมาตรา ๘๐  บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งบางต าแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที ่เหมาะสม  ในอันที ่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ.
ก าหนด  ประกอบกับ ก.ค.ศ. ได้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาไว้ว่า  ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ส าหรับวิธีการพัฒนา
ก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา           
โดยร่วมมือกับสถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางกา รศึกษา และอาจร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนจัดท ารายละเอียดหลักสูตร เสนอ ก.ค.ศ. เพ่ือพิจารณา                
ให้ความเห็นชอบ แล้วด าเนินการพัฒนาและรายงานผลด าเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ 

 จากหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนดไว้ข้างต้น  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดท ารายละเอียด
หลักสูตรการพัฒนาให้ได้มาตรฐานด้านการบริหารจัดการ  และโดยเฉพาะมาตรฐานด้านหลักสูตร    
มีความชัดเจนในเรื่องหลักการ  วัตถุประสงค์  โครงสร้างหลักสูตร  วิธีการพัฒนา  ระยะเวลา  สื่อนวัตกรรม  
วิทยากร  สถานที่  และแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมที่เอ้ือต่อการพัฒนา ตลอดจนการประเมินผล เพ่ือให้
บรรลุผลตามหลักการและวัตถุประสงค์ของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วัตถุประสงค ์
 ๑.  เพื ่อให ้ผู ้ผ ่านการพัฒนาเพิ ่มพูนความรู ้ ทักษะ เจตคติที ่ด ี ค ุณธรรม จริยธรรม              
และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ  
 ๒.  เพื่อให้ผู ้ผ ่านการพัฒนาสามารถแปลงนโยบายสู ่การปฏิบัติ  ก าหนดยุทธศาสตร์               
และพัฒนาการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา   
 ๓.  เพื่อให้ผู ้ผ่านการพัฒนาเป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ  เป็นนักบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ   
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๒ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 
 หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วย  ๓  ส่วน ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า  
๓๐  วัน  โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้ 
  ส่วนที่  ๑  การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา      
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  วัน   
       หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  ผู้น าทางวิชาการ   
    หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์   
       หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  บุคคลแห่งการเรียนรู้   
    หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา  
       หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ       
    หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖  กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา           
  ส่วนที่  ๒  การเรียนรู้ในสภาพจริง  ไม่น้อยกว่า ๑๕  วัน  
    ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ตามสภาพจริงในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา
ภาครัฐและเอกชน องค์กรเอกชน  ทั้งในและต่างประเทศ  ที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  
ด้านการบริหาร  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้  มีประสบการณ์  ให้ค าแนะน า  มีการก ากับติดตาม  
และประเมินผลการเรียนรู้ในสภาพจริง 
  ส่วนที่  ๓  การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
ไม่น้อยกว่า  ๕  วัน   
    ผู้ เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์ เ พ่ือพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา               
โดยการศึกษาวิ เคราะห์ และสั ง เคราะห์ผลการ เรี ยนรู้ ที่ ได้ จากการ เสริมสร้ า งสมรรถนะ                          
และการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ระยะเวลาในการพัฒนา  
  ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า  ๓๐  วัน   
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๓ 
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๔ 

 

แนวทางการพัฒนา  
 ๑.  การศึกษาด้วยตนเองจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้ 
  ๒.  การศึกษาจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ  
  ๓.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่ม 
 ๔.  การฝึกประสบการณ์ในสภาพจริง 
  ๕.  การสังเคราะห์ความรู้จากกิจกรรมการเสริมสร้างสมรรถนะและการฝึกประสบการณ์ 
  ๖.  การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
กระบวนการพัฒนา 

๑.  ก่อนการพัฒนา 
                  ผู้เข้ารับการพัฒนา  ศึกษา  ค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร  ต ารา  บทความ  งานวิจัย  
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายในหน่วยการเรียนรู้ที่ ๑-๖ 

๒.  ระหว่างการพัฒนา 
                  ผู้เข้ารับการพัฒนา  รับฟัง  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  ทั้งระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร
และระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน  ใช้กระบวนการกลุ่มในการด าเนินกิจกรรม  ฝึกปฏิบัติกิจกรรม
ตามใบงาน  และกิจกรรมน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรม 

๓.  หลังการพัฒนา 
                  ผู้ผ่านการพัฒนาเป็นผู้มีความรู้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่  สามารถน าผลการเรียนรู้     
ไปปฏิบัติจริง  โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 
สื่อและแหล่งการเรียนรู้ 
 ๑.  คู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา 
 ๒.  แบบฝึกปฏิบัติ  ใบงาน  ใบความรู้ 
 ๓.  สื่อเทคโนโลย ี
 ๔.  เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
 ๕.  ชุดการเรียนรู ้
 ๖.  สถานที่และแหล่งเรียนรู้ 

วิทยากร   
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงที่มี     
ความรอบรู้  มีความสามารถ  มีประสบการณ์  และประสบความส าเร็จ  เป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการ 
และการบริหารงานในเรื่องที่รับผิดชอบ  มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศที่ดีในการพัฒนา         
และให้ถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความส าคัญท่ีสุด        

สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา  
  ๑.  คู่มือและเอกสารประกอบการพัฒนา 
   ๒.  แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบความรู้ 
   ๓.  สื่อเทคโนโลย ี
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๕ 

 

   ๔.  เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
   ๕.  ชุดการเรียนรู ้
 ๖.  สถานที่และแหล่งเรียนรู้  
การประเมินผลการพัฒนา  
  การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง  พัฒนา  โดยก าหนดให้มีการประเมิน  
ก่อนพัฒนา  ระหว่างการพัฒนา  และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง          
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ ก.ค.ศ.ก าหนด ดังนี้ 
   ๑. การประเมินก่อนการพัฒนา  
             ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้ก่อนรับการพัฒนาด้วยการทดสอบความรู้  
ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับต าแหน่งที่เข้ารับการพัฒนา  
   ๒.  การประเมินระหว่างการพัฒนา (๖๕๐ คะแนน) 
    ๒.๑ ส่วนที่  ๑  การเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับต าแหน่ง  ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้  
การน าไปประยุกต์ใช้ หรือชิ้นงานที่ก าหนด ๖ หน่วยการเรียนรู้  (๓๐๐ คะแนน) 
     ๒.๒ ส่วนที่  ๒  การเรียนรู้ในสภาพจริง (๒๐๐ คะแนน) 
         การเรียนรู้ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน          
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสรุปองค์ความรู้  หรือชิ้นงานที่ก าหนด  (๒๐๐ คะแนน)  
       ๒.๓ ส่วนที่  ๓  การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประเมินจากคุณภาพชิ้นงาน การน าเสนอและการท างานเป็นทีม ประกอบด้วย  (๑๕๐ คะแนน) 
   ๒.๓.๑  การน าเสนอและการท างานเป็นทีม  (๑๐๐ คะแนน) ประเมินจาก 
          (๑) การน าเสนอกระบวนการการจัดท าแผนกลยุทธ์       ๕ ๐  
คะแนน 
          (๒) การน าเสนอและการจัดนิทรรศการ       ๕ ๐  
คะแนน 
               ๒.๓.๒  ประเมินจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศรายบุคคล   
                              (๕๐ คะแนน)   
          ๓.  การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดการพัฒนา (๕๐ คะแนน)         
       ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา โดยใช้ผลการประเมิน
จากกระบวนการระหว่างการพัฒนาทั ้ง  ๓ ส่วน และประเมินความสามารถในการประมวล      
องค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา (๕๐ คะแนน)  
            ๔.  เกณฑ์การผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ 
ที่ก าหนด ดังนี้ 
  ๔.๑  มีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลาการพัฒนา
ทั้งหมด  
   ๔.๒  ได้คะแนนประเมินระหว่างการพัฒนา  และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละส่วนไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ ๘๐ 
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๖ 

 

 
 

แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

 ๑. ศึกษาเอกสารหลักสูตรและแนวทางการพัฒนาอย่างชัดเจน 
 ๒. เตรียมเอกสารประกอบการศึกษาในแต่ละรายวิชาหรือในแต่ละหน่วย 
 ๓. ตรงต่อเวลา ให้ความสนใจและตั้งใจเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรทุกกิจกรรม 

๔. ด าเนินการตามกิจกรรมที่วิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงได้แนะน าและสังเกต 
๕. ทบทวนบทเรียนทุกวันในแต่ละรายวิชาสรุปเป็นองค์ความรู้ 
๖. ปฏิบัติตนตามระเบียบของหน่วยด าเนินการพัฒนา  
๗. ในกรณีที่จ าเป็นต้องลากิจ ลาป่วย ให้ยื่นใบลาต่อผู้อ านวยการหน่วยด าเนินการพัฒนา  

            โดยผ่านผู้บริหารโครงการหรือวิทยากรพี่เลี้ยง 
๘. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ใช้วาจาที่สุภาพ ปฏิบัติตนเหมาะสม ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 
๙. ละเว้นอบายมุขทุกชนิด ตลอดระยะเวลาการเข้ารับการพัฒนา 
๑๐. ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา 
 

 ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  
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๗ 

 

 
 
 

หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

 

ส่วนที๑่ การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   ผู้น าทางวิชาการ               

ส่วนที๑่ การเสริมสร้างสมรรถนะของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑   ผู้น าทางวิชาการ               

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
  ผู้น าทางวิชาการ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคม
อาเซียนและสังคมโลก  สามารถอ านวยการส่งเสริมให้บุคลากรมีภาวะผู้น าทางวิชาการ  ขับเคลื่อนการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความสามารถในการอ านวยการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัดการศึกษา  ก าหนดนโยบาย  เป้าหมาย  ส่งเสริม  และสนับสนุนการบริหาร
หลักสูตรแก่สถานศึกษา  อ านวยการ  ก ากับ  ติดตาม  การจัดการเรียนรู้  สื่อ  แหล่งเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผล  การนิเทศ  การวิจัย  การประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวข้องในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้วย
กระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการวิจัยอย่างหลากหลาย   

วัตถุประสงค ์

  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถเป็นผู้น าและสร้างผู้น าทางวิชาการ  
  ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม  สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนา   
และยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
  ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอ านวยการ ส่งเสริม สนับสนุน การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

รายวิชา 
รายวิชาที่ ๑  ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการสู่โลกอนาคต   เวลา ๓ ชัว่โมง 

รายวิชาที่ ๒  การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพการศึกษา   เวลา ๓ ชัว่โมง 

รายวิชาที่ ๓  คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาท่ีพึงประสงค์   เวลา ๗ ชัว่โมง 
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๘ 

 

รายวิชาที่ ๑ ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการสู่โลกอนาคต                          เวลา  ๓  ชั่วโมง 
ค าอธิบายรายวิชา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีภาวะผู้น าทางวิชาการ มีทักษะและคุณลักษณะ    
ในการเป็นผู้น าทางวิชาการ สามารถส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานในสังกัดเป็นผู้น าทางวิชาการ    
และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ  
โลกอนาคตเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุค
ศตวรรษท่ี ๒๑  

วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต  
 ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะและคุณลักษณะในการเป็นผู้น าทางวิชาการ  
 ๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการเป็นผู้น าทางวิชาการที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

ขอบข่ายเนื้อหา 
๑.  การเปลี่ยนแปลงของโลก ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีในศตวรรษ ๒๑  

๑.๑ ววิัฒนาการทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ 
              ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ และโลกอนาคต  
  ๒.  ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการ  
   ๒.๑  คุณลักษณะในการเป็นผู้น าทางวิชาการ 
   ๒.๒  แนวทางการสร้างผู้น าทางวิชาการ 
 ๓.  การจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 
  ๓.๑  การจัดการศึกษาของประเทศผู้น าทางการศึกษาของโลก 
  ๓.๒  การจัดการศึกษาของไทยในศตวรรษที่ ๒๑ และโลกอนาคต 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑.  ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อน
เข้ารับการพัฒนา 

๒.  วิทยากรบรรยายน าเสนอ องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด  ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชา       
ที่ก าหนด  
 ๓.  ผู้เข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร
และผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน  
 ๔.  ผู้เข้ารับการพัฒนาถอดบทเรียน กรณีศึกษา “ผู้น าทางวิชาการที่ประสบความส าเร็จ       
ในการจัดการศึกษาท้ังในและต่างประเทศ”  แล้วน าเสนอตามที่วิทยากรก าหนด 
  ๕.  ผู้เข้ารับการพัฒนาเสนอแนวทางประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๙ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  สื่อเทคโนโลยี  
 ๒.  เอกสารความรู้ 
 ๓.  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 ๔.  กรณีศึกษา  

วิทยากร 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในการเสริมสร้างภาวะผู้น า
ทางวิชาการในองค์การทางการศึกษา เช่น  

- ผู้บริหารการศึกษาท่ีได้รับรางวัลในระดับประเทศ  
- ผู้ที่มีผลงานและวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันทดสอบแห่งชาติ  
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอุดมศึกษา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐหรือเอกชน เป็นต้น 

การวัดและประเมินผล 
 ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๐ 

 

รายวิชาที่  ๒  การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพการศึกษา           เวลา  ๓  ชั่วโมง  

ค าอธิบายรายวิชา 
 ในการขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้ส าเร็จตามเป้าหมาย
นั้น ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ 
กฎหมายการศึกษา นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการวิเคราะห์  รัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษา
ที่เก่ียวข้อง และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน   
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอบข่ายเนื้อหา 
 ๑. รั ฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษาที่ เกี่ ยวข้องและนโยบายการศึกษาของรัฐบาล  
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   
 ๒. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  

แนวทางการจัดกิจกรรม 

 ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ
การพัฒนา 

๒.  วิทยากรบรรยายน าเสนอ องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด  ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาที่ก าหนด  
 ๓. ผู้เข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร
และผู้เข้ารับพัฒนาด้วยกัน 
 ๔. ผู้เข้ารับการพัฒนาถอดบทเรียนกรณีศึกษา “ประเทศที่สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ประเทศที่มีผลการประเมินตามโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ     
ของประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (PISA) อันดับสูง”  
 ๕.  ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ 
 ๖.  ผู้เข้ารับการพัฒนาเสนอแนวทางประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

วิทยากร 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนมีผลงาน
เป็นที่ประจักษ์ เป็นที่ยอมรับ  เช่น 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีประสบผลส าเร็จในการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
- ผู้อ านวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๑ 

 

- ประธานกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา  
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพระปกเกล้า 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นต้น 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  สื่อเทคโนโลยี  
 ๒.  เอกสารความรู้ 
 ๓.  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 ๔.  กรณีศึกษา 

การวัดและประเมินผล 
 ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๒ 

 

รายวิชาที่  ๓  คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาที่พึงประสงค์                 เวลา   ๗   ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 

 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ต้องเป็นผู้ที่มี อุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ มี
ทักษะการพูด วินัยในตนเอง คุณธรรม จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ ธรรมาภิบาลในการบริหาร โดยใช้
วิธีการเรียนรู้ ที่เน้นการ ปฏิบัติและการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อให้รองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามีคุณลักษณะที่ 
พึงประสงค์  
  
วัตถุประสงค์   

๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีอุดมการณ์และกระบวนทัศน์ของการเป็นรองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๒. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพและสุนทรียภาพเหมาะสมกับต าแหน่ง รอง
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการพูดที่ถูกต้องและเหมาะสมกับต าแหน่ง   
๔. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีวินัยในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรร

มาภิบาล ในการบริหารการศึกษา  
  

ขอบข่ายเนื้อหา 

๑. อุดมการณ์ และกระบวนทัศน์ การบริหารการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ     
๒. บุคลิกภาพและสุนทรียภาพที่พึงประสงค์  

     ๓. ทักษะการพูด  
     ๔.  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและธรรมาภิบาล ในการบริหารการศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรม 

 ๑.  ผู้เข้ารับการพัฒนา ศึกษา ค้นคว้า องค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ
การพัฒนา 

๒.  วิทยากรบรรยายน าเสนอ องค์ความรู้ หลักการ แนวคิด  ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาที่ก าหนด  
 ๓.  ผู้เข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากร
และผู้เข้ารับพัฒนาด้วยกัน 
 ๔.  ผู้เข้ารับการพัฒนาถอดบทเรียนกรณีศึกษา “คุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษาที่พึง
ประสงค”์ น าเสนอรายงานตามท่ีวิทยากรก าหนด 
 ๕.  ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้ 
 ๖.  ผู้เข้ารับการพัฒนาเสนอแนวทางประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับสู่การปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 

 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๓ 

 

วิทยากร 
 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการน าเสนอคุณลักษณะของผู้บริหารการศึกษา
ที่พึงประสงค ์เช่น  

-  ที่ปรึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
-  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑.  สื่อเทคโนโลยี  
 ๒.  เอกสารความรู้ 
 ๓.  แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 ๔.  กรณีศึกษา  

การวัดและประเมินผล 
 ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๔ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒   การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์            

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
  นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มีความสามารถในการวิเคราะห์บริบท  และแนวโน้มการจัด
การศึกษาสู่สากล  การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่จะเสริมสร้างความ
เข้มแข็ง  ในการบริหารจัดการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  การ
บริหารทรัพยากรทางการศึกษา  การบริหารการเปลี่ยนแปลง  การใช้ข้อมูลสารสนเทศการวิจัย
นวัตกรรมทางการบริหารในการตัดสินใจ  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นท้องถิ่น และความเป็น
สากลอย่างเหมาะสม  ด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์  วิจัย อย่างหลากหลาย   

วัตถุประสงค์  
   ๑.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ  การวิจัย  และนวัตกรรม             
ทางการบริหารในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดการบริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้มี      
ความเข้มแข็ง  โดยยึดหลักธรรมาภิบาลให้สอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากล        
อย่างเหมาะสม 

รายวิชา 
 รายวิชาที่ ๑  การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง            เวลา ๓ ชั่วโมง 

 รายวิชาที่ ๒  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการ    เวลา ๓ ชัว่โมง 

      ของเขตพ้ืนที่การศึกษา  
หมายเหตุ: มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ (ภาครัฐและภาคเอกชน)  เวลา ๒ วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๕ 

 

รายวิชาที่  ๑  การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง            เวลา   ๓  ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือการขับเคลื่อน            
และการน าแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง  โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศในการวางแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรทางการศึกษา  การบริหารการเปลี่ยนแปลงพร้อมก าหนดแนวทางก ากับ ติดตาม 
ควบคุม  และประเมินกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างมีคุณภาพ 

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถก าหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอ านวยการน าแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ   
 ๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถควบคุมเชิงกลยุทธ์ และสร้างระบบการก ากับ 
ติดตามและประเมินผล  

ขอบข่ายเนื้อหา 
 ๑.  การวางแผนกลยุทธ์ 
 ๒.  การขับเคลื่อนนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ      
  ๒.๑  เทคนิคการขับเคลื่อนนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
  ๒.๒  วธิีการขับเคลื่อนนโยบายและแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 
 ๓.  การควบคุมและประเมินเชิงกลยุทธ์   
  ๓.๑  เทคนิคการควบคุมและประเมินเชิงกลยุทธ์ 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อน 
    เข้ารับการพัฒนา 
๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ         

การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
 ๔.  น าเสนอกลยุทธ์และแนวทางการขับเคลื่อนสู่องค์การขีดสมรรถนะสูง      
 ๕.  ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
        ๑.  เอกสารความรู้ 
        ๒.  สื่อเทคโนโลย ี
        ๓.  ใบงาน 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๖ 

 

วิทยากร 
 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการบริหารเชิงกลยุทธ์มีประสบการณ์ และประสบ
ความส าเร็จในการบริหารจัดการ เช่น  

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)   
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน เป็นต้น 

การวัดและประเมินผล   
  ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
        ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๗ 

 

รายวิชาที่  ๒  การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ          เวลา  ๓  ชั่วโมง 
     ของเขตพื้นที่การศึกษา    

ค าอธิบายรายวิชา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สามารถอ านวยการในการบริหารจัดการตามโครงสร้าง 
บทบาทหน้าที่  กรอบภารกิจและมาตรฐานของเขตพ้ืนที่การศึกษา  ช่วยบริหารงานบุคคลและบริหาร
จัดการร่วมกับองค์คณะบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  สร้างแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหาร
จัดการเขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

วัตถุประสงค์ 
 ๑.  เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการบริหารจัดการตามภารกิจและมาตรฐาน                
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารงานบุคคลและบริหารจัดการร่วมกับองค์คณะบุคคล
สู่การพัฒนาเขตพ้ืนที่การศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  
 ๔.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ      
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 ๑. โครงสร้าง ภารกิจของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒. บทบาท  อ านาจหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๓. มาตรฐานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๔. การบริหารงานบุคคล  
 ๕. การบริหารโดยองค์คณะบุคคลสู่การพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. การสร้างแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการเขตพ้ืนที่การศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ 

การพัฒนา 
๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 

 ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา
กับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
 ๔. ถอดบทเรียน กรณีศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ประสบความส าเร็จในการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ 
        ๕.  ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
  
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๘ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  เอกสารความรู้ 
  ๒.  สื่อเทคโนโลย ี
 ๓.  กรณีศึกษา Best practices  ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

วิทยากร 
 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา 
หรือบริหารองค์กรได้ประสบความส าเร็จ เช่น  

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหารการศึกษา  
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย   
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน เป็นต้น 

การวัดและประเมินผล   
 ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๑๙ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  บุคคลแห่งการเรียนรู้           

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
บุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้  มีทักษะพ้ืนฐาน

ส าคัญต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีกระบวนการคิดและมุมมองในระดับสากล สามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม  เพ่ือการจัดการความรู้และกระบวนการสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้ในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างหลากหลาย   

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเสริมสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   

รายวิชา  
  รายวิชาที่  ๑   การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  เวลา  ๓  ชั่วโมง 
                             ในศตวรรษท่ี  ๒๑ 
  รายวิชาที่  ๒   การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้   เวลา  ๓  ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๐ 

 

รายวิชาที ่ ๑  การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่  ๒๑    เวลา ๓ ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา   
       รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ เห็นความส าคัญและมีความตระหนัก  สามารถวิเคราะห์สมรรถนะตนเองเพ่ือการพัฒนาทักษะ          
การใช้ภาษาและเทคโนโลยี 

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นความส าคัญ และตระหนักในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 

ขอบข่ายเนื้อหา  
      ๑. แนวคิด ทฤษฏี ความส าคัญ การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
      ๒. การวิเคราะห์สมรรถนะตนเองเพ่ือการพัฒนา 
      ๓. ทักษะพ้ืนฐานเพื่อการใช้ภาษาและเทคโนโลยีสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
           ๓.๑ การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
        ๓.๒ การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ และพัฒนาองค์การ          

แนวทางการจัดกิจกรรม  
 ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ
การพัฒนา 
 ๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
 ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา
กับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
 ๔. ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาและเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร 
        ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้         

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 ๑. เอกสารความรู้ 
       ๒. ชุดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
       ๓. สื่อเทคโนโลยี เช่น Tablet  

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม (สคส.)  หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันภาษาอังกฤษ  ส านักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นต้น  

การวัดและการประเมินผล 
     ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๑ 

 

รายวิชาที ่ ๒  การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้                          เวลา ๓ ชั่วโมง       

ค าอธิบายรายวิชา   
   รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในส่งเสริมช่วยเหลือการ
อ านวยการในการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา ให้ประสบผลส าเร็จ  

วัตถุประสงค์  
   ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอ านวยการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
    ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอ านวยการการจัดการความรู้ (KM) ไปประยุกต์ใช้ให้     
เขตพ้ืนที่การศึกษาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 ๑. การพัฒนาเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

    ๑.๑ แนวคิดทฤษฎี ความส าคัญ องค์การแห่งการเรียนรู้ 
    ๑.๒ การสร้างและพัฒนาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

      ๒. การจัดการความรู้ (KM) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้  
               ๒.๑ แนวคิด ทฤษฎี ความส าคัญ การจัดการความรู้ 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
   ๑.  ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ           
การพัฒนา 
   ๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
   ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา
กับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
   ๔. ถอดบทเรียน หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ในองค์การ 
   ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
   ๑. เอกสารความรู้ 
   ๒. สื่อเทคโนโลย ี
   ๓. กรณีศึกษา 

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพ่ือสังคม  หรือผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
ด้านการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
   ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
          ๓.  ผลการฝึกปฏิบัติ 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๒ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔   การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา           

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้   
  การสร้าง  บริหาร  และพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษาทั้ งภายในและภายนอก                   
ใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  จัดระบบข้อมูล  การวิเคราะห์บทบาท  การวางแผน
ร่วมกับภาคีเครือข่าย  การประสานงานเครือข่าย  การจัดกิจกรรมการพัฒนาเพ่ือสู่ความเข้มแข็ง              
ในเขตพ้ืนที่การศึกษา  ด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างหลากหลาย   
 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา  มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาทั้ง
ภายในและภายนอก   
  ๒. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอ านวยการจัดการเครือข่ายได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพ 

รายวิชา 
  รายวิชาที่  ๑   การจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่นวัตกรรมและพ้ืนที่พิเศษ        เวลา  ๓  ชัว่โมง 
  รายวิชาที่  ๒   การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน                            เวลา  ๒  ชั่วโมง
  รายวิชาที่  ๓   การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชด าริ            เวลา  ๓ ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๓ 

 

รายวิชาที่  ๑   การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่นวัตกรรมและพื้นที่พิเศษ               เวลา  ๓  ชั่วโมง  

ค าอธิบายรายวิชา 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีบทบาทในการประสานพัฒนาเครือข่าย               
การจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจนประสานเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ 

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่าย        

การจัดการศึกษาทั้งในและต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอ านวยการการจัดการเครือข่ายได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ  

ขอบข่ายเนื้อหา 
๑. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการจัดการศึกษา  
 ๑.๑ ระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการเรียนการสอน  
 ๑.๒ ระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการ  
 ๑.๓ ระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายเพื่อการวิจัย  
๒. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 ๒.๑ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคคล/กลุ่มบุคคล 
 ๒.๒ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายองค์การ 
 ๒.๓ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเทคโนโลยี 

  ๓. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
และหน่วยงานอื่นทั้งในและต่างประเทศ    

๔.  การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเครือข่ายการจัดการศึกษา 

แนวทางการจัดกิจกรรม   
 ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ 
การพัฒนา 

๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
 ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ       
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
 ๔. ถอดบทเรียน หน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในการสร้างและพัฒนาเครือข่าย 
        ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

 

 

 

 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๔ 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  เอกสารความรู้  

  ๒.  กรณีศึกษา 
  ๓.  สื่อเทคโนโลย ี

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจากหน่วยงานองค์การ
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๕ 

 

รายวิชาที่ ๒  การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉนิ                    เวลา  ๒  ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีบทบาทในบริหารและจัดการศึกษาในสถานการณ์
ฉุกเฉิน  โดยการประสานเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การ   

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการบริหารงานการจัดการศึกษาในสถานการณ์ 

ฉุกเฉินไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
        ๒. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอ านวยการ งานการจัดการศึกษา                     
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน  โดยการประสานเครือข่ายความร่วมมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขอบข่ายเนื้อหา 
๑. การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน           
 ๑.๑ สถานการณ์ฉุกเฉิน  
    ๑.๒ การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน                  
๒. การประสานเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกองค์การ     

แนวทางการจัดกิจกรรม   
   ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อน 
เข้ารับการพัฒนา 

  ๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
   ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ      
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
          ๔. ถอดบทเรียน การบริหารงานในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยการประสานเครือข่ายความร่วมมือ 
ทั้งภายในและภายนอกองค์การทีมี่ประสิทธิภาพ  
          ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  เอกสารความรู้  

  ๒.  กรณีศึกษา 
  ๓.  สื่อเทคโนโลย ี

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจากหน่วยงานองค์การ
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๖ 

 

รายวิชาที่ ๓   การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชด าริ               เวลา  ๓ ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนการศึกษามีบทบาทในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร    
และจัดการศึกษา การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชด าริ โดยการประสานเครือข่ายความร่วมมือ        
ทั้งภายในและภายนอกองค์การ   

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการศึกษาตามโครงการ 

พระราชด าริ  
          ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร และ
จัดการศึกษา การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชด าริ โดยการประสานเครือข่ายความร่วมมือได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

ขอบข่ายเนื้อหา 
๑. การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชด าริ    

  ๒. บทบาทของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนการศึกษาในการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหาร
และจัดการศึกษา ตามโครงการพระราชด าริ ให้มีประสิทธิภาพ   

แนวทางการจัดกิจกรรม   
   ๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อน 
เข้ารับการพัฒนา 

  ๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
   ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการ
พัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
          ๔. ถอดบทเรียน การจัดการศึกษาตามโครงการพระราชด าริ  โดยการประสานเครือข่าย     
ความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ     
          ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปรายสรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

  ๑.  เอกสารความรู้  
  ๒.  กรณีศึกษา 
  ๓.  สื่อเทคโนโลย ี

วิทยากร 
 องคมนตรี/ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญการสร้างและพัฒนาเครือข่ายจากหน่วยงาน
องค์การภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
  ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๗ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕  พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้   
  การสร้างจิตส านึก  ความศรัทธาในหลักคุณธรรม จริยธรรม  การเสริมสร้างวินัย  จรรยาบรรณ
วิชาชีพส าหรับผู้บริหาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เป็นแบบอย่างท่ีดี ด้วยกระบวนการศึกษา      
และการฝึกปฏิบัติ   

วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีเจตคติท่ีดีในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัย จรรยาบรรณ

วิชาชีพ  
๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับวิชาชีพ  

รายวิชา 
 รายวิชาที่ ๑  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   เวลา ๓ ชัว่โมง 

 รายวิชาที่ ๒  วินัย การด าเนินการทางวินัย  และหลักธรรมาภิบาล  เวลา ๓ ชัว่โมง 

 รายวิชาที่ ๓  การพัฒนาบุคลิกภาพ      เวลา ๗ ชัว่โมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๘ 

 

รายวิชาที่ ๑  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ         เวลา  ๓  ชั่วโมง   

ค าอธิบายรายวิชา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนตามหลักธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  สามารถเป็นผู้น าและมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม (Moral 
Courage)  และสามารถน าคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปอ านวยการในการปฏิบัติงาน             
และเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง  

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้น าและมีความกล้าหาญเชิงจริยธรรม (Moral Courage) 
 ๓. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้     
ในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีและน าไปเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ขอบข่ายเนื้อหา   
 ๑. การสร้างจิตส านึก ความศรัทธาในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖  
 ๒. หลักธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหารทางการศึกษา 
 ๓. การเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
 ๔. ทฤษฎีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช       

แนวทางการจัดกิจกรรม  
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ 

การพัฒนา 
๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 

 ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ         
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
 ๔. อภิปรายกรณีศึกษา/กรณีตัวอย่าง ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
        ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑.  เอกสารความรู้  
๒.  กรณีตัวอย่าง 
๓.  สื่อเทคโนโลย ี

 

 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๒๙ 

 

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ 
จากส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา เป็นต้น 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
   
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๐ 

 

รายวิชาที่  ๒   วินัย การด าเนินการทางวินัย และหลักธรรมาภิบาล          เวลา  ๓  ชั่วโมง   
 

ค าอธิบายรายวิชา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสามารถด าเนินการเสริมสร้าง  พัฒนา                 
และด าเนินตามกระบวนการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง   

วัตถุประสงค์   
 ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างความเข้าใจและพัฒนาความมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ 
 ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถด าเนินการกระบวนการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง  

ขอบข่ายเนื้อหา 
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาความมีวินัย 
๒. กระบวนการด าเนินการทางวินัย    
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย และกรณีตัวอย่างการด าเนินการ      

ทางวินัย        

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเองก่อนเข้ารับ 

การพัฒนา 
๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 

 ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ        
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
 ๔. อภิปรายกรณีศึกษา/กรณีตัวอย่าง การด าเนินการทางวินัย  
        ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
๑. เอกสารความรู้ 
๒. กรณีศึกษาตัวอย่าง 
๓. สื่อเทคโนโลยี 

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านวินัยและกระบวนการด าเนินการทางวินัย           
เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิจากส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นต้น 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒. สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

๓. ผลการฝึกปฏิบัติ 
  



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๑ 

 

รายวิชาที่ ๓ การพัฒนาบุคลิกภาพ               เวลา  ๗ ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามีความตระหนักและเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง สามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ได้เป็น
อย่างดี 

วัตถุประสงค์ 
  ๑. เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาตระหนักและเห็นความส าคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ          
ของตนเอง 
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
๑.  การพัฒนาบุคลิกทางกาย 

๑.๑  การแต่งกาย (ชาย/หญิง) 
๑.๒  ความสง่างามเมื่อปรากฏตัวเป็นทางการ          

  ๒.  การพัฒนาบุคลิกทางสังคม 
    ๒.๑  มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ 
         ๒.๒  มารยาทสากล เช่น การทักทายแบบสากล 
         ๒.๓  ความรู้เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ 
       ๓.  การพัฒนาบุคลิกทางอารมณ์    
  ๔.  การพัฒนาบุคลิกทางปัญญา   

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเอง         

ก่อนเข้ารับการพัฒนา 
 ๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
   ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ      
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
   ๔. วิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย สังคม อารมณ์          
และปัญญา 
          ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. เอกสารความรู้การพัฒนาบุคลิกภาพทางกาย สังคม อารมณ์และปัญญา 

  ๒. สื่อเทคโนโลยี 
  ๓. อุปกรณ์ประกอบการบรรยายและสาธิต 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๒ 

 

 
วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น  

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพท้ังของรัฐและเอกชน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
 ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๓ 

 

กิจกรรมเสริม การพัฒนาจิต         ระยะเวลาตามความเหมาะสม 

ค าอธิบายรายวิชา 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาจิต
สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับ 

 วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาจิต 

๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการพัฒนาจิต 
๓.  เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าการพัฒนาจิตมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง

ในการเป็นผู้น าที่ได้รับการยอมรับ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
๑.  แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนเอง (ศีล)  
๒.  หลักการท าจิตให้สงบ (สมาธิ)   
๓. การพัฒนาสติและปัญญา (ปัญญา)  
๔.  แนวทางการประยุกต์ความรู้ทักษะไปใช้ในการด ารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
   ๑.  ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเอง         
ก่อนเข้ารับการพัฒนา 
   ๒.  วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
   ๓.  ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ     
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
          ๔.  ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาจิตตามระยะเวลาที่เหมาะสม   

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  เอกสารความรู้การพัฒนาจิต 

  ๒.  สื่อเทคโนโลย ี
  ๓.  วิดีทัศน์ 

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านศาสนา   

การวัดและประเมินผล 
   ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
  ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๔ 

 

รายวิชาเสริม  การพัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ         ระยะเวลาตามความเหมาะสม 

ค าอธิบายรายวิชา 
  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มีความรู้พื้นฐานในการดูแลสุขภาพและการออกก าลัง
กายและสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพและสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง         
เพ่ือการด ารงชีวิตที่ดีและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงค์ 
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพ
และสร้างนิสัยการดูแลสุขภาพให้แข็งแรง  เพื่อการด ารงชีวิตที่ดีและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
  ๑.  ความรู้พื้นฐานในการมีสุขภาพดี  
  ๒.  การออกก าลังกายส าหรับผู้บริหาร 
  ๓.  อาหารและเคล็ดลับในการควบคุมน้ าหนัก 
  ๔.  กีฬาและนันทนาการ   

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 ๑. ผู้ เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเอง        
ก่อนเข้ารับการพัฒนา 

๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
 ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ      
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
 ๔. ฝึกปฏิบัติการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ   

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  เอกสารความรู้การพัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ      

  ๒.  สื่อเทคโนโลย ี
  ๓.  วิดีทัศน์ 

 วิทยากร 
  ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกีฬาและนันทนาการจากสถาบันการพลศึกษา
และวิทยาศาสตร์การกีฬา 

การวัดและประเมินผล 
  ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมรายวิชา 
 ๒.  สรุปองค์ความรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ 
  ๓.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๕ 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา   

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้   
  การสร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัด
การศึกษาด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการฝึกปฏิบัติ   

วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับ 

การบริหารการจัดการศึกษา   
๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น 

จากการปฏิบัติงานในต าแหน่ง  
  

รายวิชา 
   รายวิชาที่ ๑ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา เวลา  ๗  ชั่วโมง 
   รายวิชาที่ ๒ กฎหมายและการบริหารงานบุคคลส าหรับผู้บริหารการศึกษา  เวลา  ๖  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๖ 

 

รายวิชา กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา          เวลา  ๗  ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีความรู้ความเข้าใจ  และมีความสามารถ         
ใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่การเป็นผู้บริหาร
ราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากร          
ทางการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ          
ของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารการจัดการศึกษา   
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถใช้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การจัดการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับอ านาจหน้าที ่

ขอบข่ายเนื้อหา 
  ๑.  มาตรฐานต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
  ๒.  บทบาทหน้าที่ของผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒.๑  ตามพระราชบัญบัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
         ๒.๒  ตามพระราชบัญบัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
  ๓.  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา 
          ๔.  กรณีตัวอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

แนวทางการปฏิบัติจัดกิจกรรม 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเอง         

ก่อนเข้ารับการพัฒนา 
 ๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
   ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับ      
การพัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
   ๔. วิทยากรน าเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ฝึกวิเคราะห์ 
สังเคราะห์โดยใช้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
          ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. เอกสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา
  ๒. สื่อเทคโนโลยี 

  ๓. อุปกรณ์ประกอบการบรรยายและสาธิต 
  ๔. กรณีตัวอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่
 

 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๗ 

 

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร  
การจัดการศึกษา เช่น  

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ 
 ๒.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๘ 

 

รายวิชาที่ ๒ กฎหมายและการบริหารงานบุคคลส าหรับผู้บริหารการศึกษา         เวลา  ๖  ชั่วโมง 

ค าอธิบายรายวิชา 
 รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีความสามารถใช้
กฎหมาย  และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับผู้บริหารการศึกษาตามอ านาจหน้าที่
การเป็นผู้บริหารราชการในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา    ในเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเหมาะสม 

วัตถุประสงค์ 

  ๑. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการบริหารงานบุคคล 
ส าหรับผู้บริหารการศึกษา   
  ๒. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถใช้กฎหมายและการบริหารงานบุคคล ส าหรับ
ผู้บริหารการศึกษาตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมกับอ านาจหน้าที่ 

ขอบข่ายเนื้อหา 
  ๑.  มาตรฐานต าแหน่งรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
  ๒.  บทบาทหน้าที่ของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
    ๒.๑  ตามพระราชบัญบัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
         ๒.๒  ตามพระราชบัญบัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         
  ๓.  กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา 
          ๔.  กรณีตัวอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ 

แนวทางการปฏิบัติจัดกิจกรรม 
๑. ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ตามขอบข่ายเนื้อหารายวิชาด้วยตนเอง         

ก่อนเข้ารับการพัฒนา 
 ๒. วิทยากรบรรยายน าเสนอองค์ความรู้ หลักการแนวคิดและเนื้อหาตามรายวิชาที่ก าหนด 
   ๓. ใช้กระบวนการจัดการความรู้ ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการ
พัฒนากับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน 
   ๔. วิทยากรน าเสนอกรณีตัวอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ฝึกวิเคราะห์ 
สังเคราะห ์โดยใช้กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง  
          ๕. ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันอภิปราย สรุปองค์ความรู้ที่ได้และการน าไปประยุกต์ใช้ 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑. เอกสารความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา
   ๒. สื่อเทคโนโลยี 

  ๓. อุปกรณ์ประกอบการบรรยายและสาธิต 
  ๔. กรณีตัวอย่างที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที ่

 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๓๙ 

 

วิทยากร 
 ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการ
จัดการศึกษา  เช่น  
 

- ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
- ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชนที่ได้รับการยอมรับ เป็นต้น 

การวัดและการประเมินผล 
    ๑.  การสังเกตพฤติกรรมการประยุกต์ใช้ 
 ๒.  ผลการฝึกปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๔๐ 

 

ส่วนที่  ๒  การเรียนรู้ในสภาพจริง                ไม่น้อยกว่า  ๑๕  วัน  

ค าอธิบาย 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีนวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ  
องค์กรด้านกฎหมายมหาชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และสถานศึกษาภาครัฐและ
เอกชน  ศึกษาดูงานต่างประเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ความรู้ ค าแนะน า โดยการ
เรียนรู้และประเมินผลจากสภาพจริง  

วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา           
ที่ประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
  ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบความส าเร็จ            
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ 
  ๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์  สั งเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริงมา
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
  ๑.  เรียนรู้ตามสภาพจริงในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีนวัตกรรมการบริหาร และหรือมี
การจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ  ระยะเวลา  ๗  วัน 
  ๒.  เรียนรู้ในองค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
ระยะเวลา  ๓  วัน 
  ๓.  แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ ระยะเวลา  ๕  วัน 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
๑. เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยจัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา 

เป็นกลุ่มย่อย จ าแนกตามประสบการณ์การท างานและผลการประเมินสมรรถนะ เช่น ประสบการณ์                            
การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มละไม่เกิน  ๑๐  คน  ระยะเวลา  ๗  วัน 

๑.๑ หลักเกณฑ์ การคัดเลือกส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
     ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) ที่มีผลการประเมินของส านักติดตามและ 

ประเมินผล การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.)  หรือ ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
(สพร.) ใน ๑๐ อันดับแรก  หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดีเด่นที่ได้รับรางวัลต่าง ๆ  หรือส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาที่มีนวัตกรรมดีเด่น และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ก าหนดเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์  
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๔๑ 

 

๑.๒  กิจกรรมศึกษาดูงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยแบ่งกลุ่ม ๆ ละ ๑๐ คน                       
ฝึกประสบการณ์  กลุ่มละ  ๑  เขตพ้ืนที่การศึกษาไม่ซ้ ากัน โดยมีกิจกรรมดังนี้  
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
๑-๔ ๑.๑ ฟังบรรยายสรุปสภาพปัจจุบันของ สพท. 

๑.๒ ศึกษางานของกลุ่มต่าง ๆ ในสพท. โดยศึกษาแบบเจาะลึกในกระบวนการ 
      ท างาน นวัตกรรม หรือแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและการศึกษารายกรณี  
      (Case Study) 

 
 

๕-๗ 
ศึกษาดูงานโรงเรียน/ชุมชน/แหล่งเรียนรู้ ที่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ก าหนด 

 

๘-๙ สรุปผลการศึกษาดูงานและจัดท ารายงานผลการศึกษาดูงาน  

๑๐ 
น าเสนอผลการศึกษาต่อผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่ศึกษาดู
งาน 

 

๑๑-๑๕ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต้นแบบ  

         ๑.๓  ชิ้นงาน/คะแนน 

 

  ๑.๔  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์บรรยาย
สรุป  ถ่ายทอดประสบการณ์ อ านวยความสะดวก ก าหนดสถานที่ศึกษาดูงาน และประเมินผลผู้เข้ารับ
การพัฒนา 
  ๒.  ศึกษาแนวทางการด าเนินงาน การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วม จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  ระยะเวลา  ๑  วัน 

งาน/ชิ้นงาน รายละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 
การเข้าร่วมกิจกรรม 

(สพท.ต้นแบบ) 
พฤติกรรมการเรียนรู้ และการเข้าร่วมกิจกรรม
กลุ่ม เช่น การตรงต่อเวลา ความเป็นผู้น า ผู้ตาม 
และการให้ความร่วมมือ   ต่อกิจกรรม  

๔๐ ผอ.สพท.
ต้นแบบ 

 
งานกลุ่ม รายงานผลการศึกษาดูงานประกอบด้วยภาพรวม

ของ สพท บทเรียนที่ได้รับจากการศึกษา 
นวัตกรรม การปฎิบัติที่เป็นเลิศ ฯ 
จ านวน ๒๐ - ๓๐ หน้า  

๔๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

รายบุคคล รายงานการศึกษารายกรณี (Case Study)
ประกอบด้วย สภาพปัญหา และวิธีการแก้ปัญหา
ของ สพท. การวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ         
ของผู้ศึกษาดูงาน จ านวน ๕ - ๑๐ หน้า 

๔๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

การเสนอผล
การศึกษาดูงาน 

น าเสนอผลการศึกษาดูงานด้วย power point  
หรือวิธีการอ่ืน ๆ  
 

๔๐ ผอ.สพท. 
ต้นแบบ 
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๔๒ 

 

     ๒.๑ เกณฑ์การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) คัดเลือกจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์  การบริหารจัดการที่ดีได้รับการยอมรับว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้
ความร่วมมือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาในโรงเรียนทั้งของรัฐและเอกชนเป็นที่ประจักษ์ 
        ๒.๒ ประเด็นศึกษาดูงาน  วิสัยทัศน์องค์การ กระบวนการบริหารจัดการ รูปแบบการ
พัฒนาองค์การ ปัจจัยความส าเร็จด้านการประสานงาน ความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ 
 

    ๒.๓ ชิ้นงาน/การประเมินผล 
 

ชิ้นงาน รายละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 
รายบุคคล สรุปองค์ความรู้/การน าไปใช้ จ านวน  ๕ - ๑๐ หน้า ๒๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

         ๓.  ศึกษาแนวทางการบริหารงานยุคใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรเอกชนที่ประสบความส าเร็จ 
ระยะเวลา  ๑  วัน 
      ๓.๑ เกณฑ์คัดเลือกองค์การ ให้คัดเลือกจากองค์กรเอกชน องค์กรอิสระที่มีวิสัยทัศน์ หรือมี
ความโดดเด่นทางการบริหารบุคคล การบริหารจัดการที่ดี  นวัตกรรม การรับผิดชอบต่อสังคม ฯ 
   ๓.๒ ประเด็นศึกษาดูงาน  วิสัยทัศน์องค์การ  กระบวนการบริหารจัดการ รูปแบบการพัฒนา
องค์การ  ปัจจัยความส าเร็จ  การคืนก าไรสู่สังคม  
   ๓.๓ ชิ้นงาน/การประเมินผล 

 

ชิ้นงาน รายละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 
รายบุคคล สรุปองค์ความรู้/การน าไปใช้ จ านวน  ๕ - ๑๐ หน้า ๒๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
  ๑.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีมีนวัตกรรมการบริหารที่เป็นเลิศ  
  ๒.  องค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน ได้แก่ ศาลปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   
  ๓.  องค์กรเอกชน องค์กรอิสระ เช่น บริษัท ปตท. จ ากัด (มหาชน) บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จ ากัด  
(มหาชน)  โรงแรมโอเรียลเต็ล  บริษัทในกลุ่มซีพี ฯ 
  ๔.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ๕.  สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน 
  ๖.  องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอ่ืน ๆ 

การวัดและประเมินผล 
  ๑.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  ๒.  สังเกตพฤติกรรม 
  ๓.  งานกลุ่ม 
  ๔.  งานรายบุคคล 
  ๕.  การน าเสนอผลงาน/นิทรรศการ 
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๔๓ 

 

ส่วนที่  ๓  การจัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา         ไม่น้อยกว่า  ๕  วัน 
   ในเขตพื้นที่การศึกษา     

ค าอธิบาย 
  ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  โดยศึกษา
วิเคราะห์  สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริง        
แล้วน าเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้ 

วัตถุประสงค ์
  ๑.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถวิเคราะห์  สังเคราะห์  การจัดท าแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๒.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าผลการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะและเรียนรู้สภาพจริง
มาประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา  
  ๓.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการน าเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ๑.  วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะในส่วนที่ ๑      
และการเรียนรู้ในสภาพจริงในส่วนที่ ๒   
 ๒.  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ในเรื่องประสิทธิภาพการบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่การศึกษา   วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    
การสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    

๓. จัดท าและน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเขตพ้ืนที่การศึกษา   

แนวทางการจัดกิจกรรม   
 ผู้เข้ารับการพัฒนาน าความรู้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้จากสภาพจริง              
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และจัดท ากิจกรรมดังนี้ 
 

วันท่ี กิจกรรม หมายเหตุ 
๑ น าเสนอภาพรวมท่ีไปศึกษาดูงานท่ี สพท. โดยจัดนิทรรศการและน าเสนอด้วย 

power point กลุ่มละประมาณ ๑๐ – ๑๕ นาที 
 

๒ จัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาใหม่ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เจาะลึก กรอบงานในเขตพื้นท่ีการศึกษาจาก
ทุกกลุ่ม นวัตกรรม ผลส าเร็จ จุดเด่น จุดด้อย  การปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ และ
การศึกษารายกรณี  

 

๓ วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ท่ีมาบูรณาการเพื่อจัดเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาแล้ว
เลือกปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุดมาจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

  

๔ จัดท าแผนกลยุทธ์จากปัญหาท่ีส าคัญท่ีสุด เพื่อแก้ปัญหา  หรือการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
จัดท าบอร์ดแสดงกระบวนการการจัดท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

๕ น าเสนอแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กลุ่มละประมาณ ๑๕ นาที   
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๔๔ 

 

         ชิ้นงาน/คะแนน 
 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา 
  ๑.  เอกสาร/ใบงาน 
  ๒.  สื่อเทคโนโลย ี
          ๓. นิทรรศการ/บอร์ด 

 การวัดและประเมินผล 
  ๑.  สังเกตพฤติกรรม 
  ๒.  การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
  ๓.  งานรายบุคคล/กลุ่ม 
  ๔.  น าเสนอผลงาน                  
 

 

 

 

 

 

 

 

งาน/ชิ้นงาน 
(งานกลุ่ม) 

รายละเอียด คะแนน ผู้ประเมิน 

การน าเสนอและการท างานเป็นทีม(งานกลุ่ม) 
การน าเสนอ
กระบวนการจัดท า 
แผนกลยุทธ์ 

- กระบวนการกลุ่ม 
- ขั้นตอนการจัดท าแผนกลยุทธ์โดยใช้
กระบวนการจัดการความรู้ (KM)   

๕๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

การน าเสนอและ 
การจัดนิทรรศการ 
 

- นิทรรศการ 
- การน าเสนอ 

๕๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 

การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ (รายบุคคล) 
แผนพัฒนาการศึกษา
เพ่ือความเป็นเลิศ 

จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศ ๕๐ วิทยากรพี่เลี้ยง 
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๔๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ก 

แหล่งข้อมูลเอกสารการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม 
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๔๗ 

 

แหล่งข้อมูลเอกสารการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม 
 

หน่วยการเรียนรู้/รายวิชา Link QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๑  ผู้น าทางวิชาการ 

รายวิชาที่ ๑ 

ผู้น าและการสร้างผู้น า 

ทางวิชาการสู่โลกอนาคต 
http://gg.gg/d0sk6 

 
 

รายวิชาที่ ๒ 

การขับเคลื่อน 

และการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา 

http://gg.gg/d0sl4 

  

 

รายวิชาที่ ๓ 

การประกันคุณภาพการศึกษา
สู่มาตรฐานสากล 

http://gg.gg/d0soa 
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๔๘ 

 

แหล่งข้อมูลเอกสารการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้/รายวิชา Link QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๒  การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ 

รายวิชาที่ ๑ 

การวางแผนกลยุทธ์ 
สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 

http://gg.gg/d0srf 

 

รายวิชาที่ ๓ 

การพัฒนาและเสริมสร้าง 

ความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการ 

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 

http://gg.gg/d0su4 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

รายวิชาที่ ๑ 
การพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ใน
ศตวรรษท่ี  ๒๑ 

http://gg.gg/d0t0y 

 

 

  



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๔๙ 

 

แหล่งข้อมูลเอกสารการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้/รายวิชา Link QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๓  บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

รายวิชาที่ ๒ 
การสร้างองค์การ 
แห่งการเรียนรู้ 

http://gg.gg/d0t3t 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา 

รายวิชาที่ ๑ 
การจัดการศึกษา 

ในเขตพ้ืนที่นวัตกรรม 
และพ้ืนที่พิเศษ 

http://gg.gg/d0t4x 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๕๐ 

 

แหล่งข้อมูลเอกสารการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้/รายวิชา Link QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๔  สร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา (ต่อ) 

รายวิชาที่ ๒ 
การบริหารงาน 

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน 
http://gg.gg/d0t5w 

 

รายวิชาที่ ๓ 
การจัดการศึกษา 

ตามโครงการพระราชด าริ 
http://gg.gg/d0t6p 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

รายวิชาที่ ๑ 

การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

http://gg.gg/d0t7e 

 

 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๕๑ 

 

แหล่งข้อมูลเอกสารการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม (ต่อ) 
 

หน่วยการเรียนรู้/รายวิชา Link QR Code 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๕  พัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (ต่อ) 

รายวิชาที่ ๒ 

วินัย การด าเนินการทางวินัย 
และหลักธรรมาภิบาล 

http://gg.gg/d0t86 

 

รายวิชาที่ ๓ 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
http://gg.gg/d0t8s 

 

หน่วยการเรียนรู้ที่  ๖  กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารจัดการศึกษา 

รายวิชากฎหมาย 
และระเบียบที่เก่ียวข้อง 

กับการบริหารจัดการศึกษา 
http://gg.gg/d0t9h 

 

 
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก  ข 

รายนามคณะกรรมการด าเนินการจัดท า 
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๕๓ 

 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท า 
 

 ๑. นายสุเทพ ชิตยวงษ์                  ประธานกรรมการ 
     เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    
๒. นายอัมพร  พนิะสา                                                                    รองประธานกรรมการ                                                                       
    รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
๓. นายวัลลพ  สงวนนาม                                                                                 กรรมการ 
    ผู้ชว่ยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    
๔. นายชูศักดิ์ ชูช่วย                                                                                       กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต ๑                  
๕. นายชูชาติ  แก้วนอก                                                       กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑  
๖. นางสาวลออ  วิลัย                                                                                     กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท   
๗. นายสมบูรณ์ ธรรมลังกา                                                                               กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต ๑  
๘. นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์                                                                          กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ 
๙. นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์                                                                              กรรมการ 
    ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒  
๑๐. นายประพัทธ์ รัตนอรุณ                                                                             กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๔  
๑๑. นายสมใจ วิเศษทักษิณ                                                                              กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๑  
๑๒. นายสุชน วิเชียรสรรค์                          กรรมการ 
      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๙ 
๑๓. นางจารุวรรณ  รัตภาสกร                                  กรรมการ 
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
๑๔. ส.อ.พิษณุ  เก่งกสิวิทย์                                     กรรมการ 
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการรักษาการในต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ       
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   
๑๕. นายสมเกียรติ  พึ่งคุณไตรรัตน์                                                                     กรรมการ        
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   
 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
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๕๔ 

 

คณะกรรมการด าเนินการจัดท า (ต่อ) 
 
๑๖. นายกันตภณ  พิมพาลัย                                    กรรมการ        
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ  
๑๗. นางสาวพุฒตาล ปราชญ์ศรีภูมิ                                                  กรรมการ              
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   
๑๘. นายพัฒน์พงษ์ แพนพัฒน์                         กรรมการ        
      นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ      
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ    
๑๙. นายสังคม  จันทร์วิเศษ                             กรรมการและเลขานุการ       
      ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล        
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ   
๒๐. นายธนากร  เปรมพลอย                                                    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
      ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
๒๑. นางสุเนตร  ขวัญด า            กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนร่อนทองพิทยาคม 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
๒๒. นางสาวศิริวรรณ  ขวัญมุข         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวังทองวิทยา 
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ 
 ๒๓. นางสาวปิยนุช เปี่ยมวิริยวงศ์                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
      ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนัง            
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๒๔. นางสาวสารภี  ชูนุกูลพงษ์                                                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
      ครู โรงเรียนวัดหนัง            
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๒๕. นางสาวอรณิชา  นันทพฤทธิ์                                              กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
      ครู โรงเรียนวัดหนัง            
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ๒๖. นางสาวทิพวรรณ  หลุ่งตี้                                                  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ        
      ครู โรงเรียนวัดหนัง            
      ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 

 
 



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

         

๕๕ 

 

คณะกรรมการด าเนินการพฒันาหลักสูตร 
 

๑. นายวราวิช ก าภู ณ อยุธยา     ประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 

๒. นายอ านาจ  วิชยานุวัติ           รองประธานกรรมการ 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน    

๓. นายอัมพร  พินะสา       กรรมการ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

๔. นายสนิท แย้มเกษร       กรรมการ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

๕. นางสุดา  สุขอ่ า        กรรมการ 
ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
รักษาการในต าแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและผู้ด้อยโอกาส 

๖. รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์  ผลพันธิน     กรรมการ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๗. รองศาสตราจารย์ ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์     กรรมการ 
ประธานที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล     กรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาทุนมนุษย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน์    กรรมการ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

๑๐.  นายสังคม  จันทร์วิเศษ         กรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล        
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



       หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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