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ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ลงวันที่ 28 

ตุลาคม พ.ศ. 2548 ก าหนดให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีอ านาจหน้าที่          
ส าคัญในด้านการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา การจัดท านโยบาย  
แผน และแนวทางการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ การระดม
ทรัพยากรและแสวงหาความร่วมมือ ประสานเครือข่ายจากภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการ
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ ตอบสนอง
นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ มุ่งเน้นการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้คุณภาพ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา : นครปฐมโมเดล (Nakhon Pathom Education Collaborative Model) ขึ้น  ดังนั้น เพ่ือให้
เห็นภาพรวมของการด าเนินการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา จึงได้รวบรวมหลักสูตรการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้ด าเนินการ
ในช่วงปี 2554 - 2562 ที่ผ่านมา จัดท าเป็นโครงสร้างของหลักสูตร ส าหรับเป็นข้อมูลสนับสนุนการ
ด า เนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา :  นครปฐมโมเดล 
(NakhonPathom Education Collaborative Model) ต่อไป  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการและคณะท างานทุกหลักสูตรที่ได้ร่วมกันให้ค าปรึกษา ข้อคิด
และข้อเสนอแนะ จนท าให้ทุกหลักสูตรส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีและสามารถน าไปใช้ในการพัฒนาได้อย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เข้ารับการพัฒนา  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล (Nakhon 
Pathom Education Collaborative Model) ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
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หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.)  
 

 
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือพัฒนานักบริหารระดับสูงขององค์กรต่าง ๆ ให้เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม และเป็น
แบบอย่างที่ดี สามารถผนึกก าลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ การจัดการศึกษาของประเทศ สู่มาตรฐานสากล 

1.2 เพ่ือพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงทุกระดับในองค์กรให้สามารถเป็นผู้น า ที่ผลักดันนโยบาย 
Thailand 4.0 และการพัฒนาการศึกษาของชาติให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

1.3 เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่าในการเข้าสู่
ต าแหน่งประเภทบริหาร 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
2.1 เสริมสร้างสมรรถนะทางการบริหารให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่า 

2.1.1 ให้เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า มีวิสัยทัศน์ และสมรรถนะในการคิด วิเคราะห์ การ
ตัดสินใจ การสื่อสาร การประสานงานประสานสัมพันธ์ และจิตมุ่งบริการ 

2.1.2 ให้เป็นผู้บริหารที่มีความรู้และมีขีดความสามารถสูงในการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
สามารถบริหารทรัพยากรและพัฒนาการจัดการเทคโนโลยีสมัยใหม่เทียบได้ในระดับสากล 

2.1.3 ให้เป็นผู้บริหารที่สามารถน าการเปลี่ยนแปลง โดยมีทักษะทางสังคม สามารถควบคุม
ตนเอง ปรับตัวและยืดหยุ่นตามสถานการณ์ และมีความคิดสร้างสรรค์ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม 

2.1.4 ให้เป็นผู้บริหาร ผู้น าต้นแบบที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัยในตนเอง โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นส าคัญ 

2.2 เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่ง ประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่า ในการ เข้าสู่
ต าแหน่งประเภทบริหาร เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธา จากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และร่วมกับผู้ อ่ืน ตามบทบาทหน้ าที่ทางการบริหารและการมีภาวะผู้น า 
(Management and Leadership Roles and Functions) ในด้าน 

2.2.1 การบริหารตน และการบริหารคน (Self and People Management) 
2.2.2 การสร้างความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ 

และแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ 
2.2.3 การบริหารเป้าหมายทิศทาง และการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Visioning and 

Change Management) 
2.2.4 การบริหารผลลัพธ์ และการบริหารทรัพยากรที่มุ่งสู่ผลลัพธ์ (Results and 

Resources Management) 
2.3 เสริมสร้างเครือข่ายผู้น าทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจและสังคม 

2.3.1 ร่วมมือกันเสริมสร้างพลังในการก าหนดและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ 
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2.3.2 สร้างความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และ
แก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและทันสถานการณ์ 

2.3.3 ให้การบริหารและปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาคส่วนสอดคล้องกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

2.3.4 ให้เกิดการประสานความร่วมมือด้านการบริหารการศึกษาในรูปแบบเครือข่ายที่
กว้างขวางทั้งในและต่างประเทศที่มีการน าองค์ความรู้ ทักษะและเทคนิค วิธีการของเทคโนโลยีสมัยใหม่มา
ช่วยพัฒนาการบริหารจัดการ 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย 5 ส่วน จ านวน 450 ชั่วโมง ดังนี้ 
ช่วงที่ 1 การเตรียมความพร้อม (Preparation Phase) ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศและกระบวนการคิดเพื่อพัฒนาผู้บริหาร 40 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 1.1 การพัฒนากระบวนการทางความคิดและ

การเตรียมความพร้อมของผู้บริหาร 
40 ชั่วโมง 

 กิจกรรมเตรียมความพร้อม (การปฐมนิเทศ)   
ช่วงที่ 2 การด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตร (Development Phase) ประกอบด้วย 

ส่วนที่ 2 การน าองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี 5 หมวดวิชา 135 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 2.1 การพัฒนามุมมองในระดับประเทศและใน

ระดับสากล 
36 ชั่วโมง 

 หมวดวิชาที่ 2.2 การสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าในองค์กร 30 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 2.3 การบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิผล 27 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 2.4 การพัฒนากระบวนการคิดเชิงยุทธศาสตร์  24 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 2.5 การปฏิบัติธรรม 18 ชั่วโมง 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาการศึกษาของชาติ มี 4 หมวดวิชา 51 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 3.1 การศึกษากับการพัฒนาประเทศ 6 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 3.2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษากับการเพ่ิม

ศักยภาพ การแข่งขันของประเทศ 
6 ชั่วโมง 

 หมวดวิชาที่ 3.3 กระบวนทัศน์ใหม่ของผู้บริหารในการ
จดัการการศึกษา 

6 ชั่วโมง 

 หมวดวิชาที่ 3.4 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือระดับ
ผู้น า ขั้นความรู้ชั้นสูง 

33 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 4 การเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์  
มี 3 หมวดวิชา 

180 ชั่วโมง 

 หมวดวิชาที่ 4.1 การศึกษาดูงานในประเทศและ
ต่างประเทศ 

70 ชั่วโมง 

 หมวดวิชาที่ 4.2 การขับเคลื่อนนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ 86 ชั่วโมง 
 หมวดวิชาที่ 4.3 การพัฒนาตนเองตาม IDP (Individual 

Development Plan) 
24 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 5 การประมวลองค์ความรู้ (Reflection Learning และ 44 ชั่วโมง 
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Integrative Model of Lessons Learned) 
 5.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียน (Reflection 

Learning) 
20 ชั่วโมง 

 5.2 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประมวลบทเรียนที่ได้รับ
จากสาระส าคัญของหลักสูตร 

6 ชั่วโมง 

 5.3 การสรุปบทเรียนการบริหารสู่ความเป็นเลิศและการ
จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือพัฒนางาน 

18 ชั่วโมง 

3. วิธีการพัฒนา 
เน้นวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมส าหรับนักบริหารระดับสูง ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในการท างาน

มาแล้ว และเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือกลุ่ม โดยการก าหนดประเด็นหรือปัญหาที่จะศึกษา รวมทั้งมี
โอกาสศึกษาในวิชาเสริมต่างๆ ตามความต้องการได้ ตลอดจนมีโอกาสไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้
ภาคปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและกว้างขวางมากยิ่งขึ้น วิธีการพัฒนาจะใช้วิธีการต่าง ๆ ดังนี้ 

3.1 การบรรยายทั้งในห้องอบรมและนอกสถานที่จากผู้ทรงคุณวุฒิในวิชาชีพต่าง ๆ  ทั้งในภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคการเมือง 

3.2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารที่ประสบความส าเร็จและเป็นที่
ยอมรับ 

3.3 การอภิปรายกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างนักบริหารเพ่ือพัฒนา
กระบวนทัศน์ในการบริหารและใช้ภาวะผู้น า (Transformative Learning) 

3.4 การอภิปรายกรณีศึกษาจริงหรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการบริหารราชการ (Case Study 
และ Reflective Learning) 

3.5 การศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3.6 การเรียนรู้ด้วยตนเองตาม IDP (Individual Development Plan) 
3.7 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสรุป บูรณาการองค์ความรู้ (Reflection Workshop) 
3.8 การน าความรู้ที่ได้รับไปจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study : IS) และ

รายงานการศึกษากลุ่ม (Group Project : GP) ตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
3.9 การประมวลความรู้และแนวคิดที่ได้รับสู่การปฏิบัติจริง (Transfer of Learning) 

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการพัฒนา 
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ต้อง

มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
4.1 คุณสมบัติเฉพาะ 

1) ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ด ารงต าแหน่งหรือ
เคยด ารงต าแหน่ง ดังต่อไปนี้ 

1.1) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูง ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง ของส านักงาน ก.พ. (นบส. ก.พ.) หรือหลักสูตรอื่นที่ ก.พ. รับรอง หรือ 

1.2) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับต้น ที่มีประสบการณ์ทางการบริหาร
มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
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1.3) ผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เทียบเท่าประเภทอ านวยการระดับต้นและ
ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับประเภทอ านวยการระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 

1.4) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญหรือเทียบเท่าที่ เคยมี
ประสบการณ์ทางการบริหารไม่ต่ ากว่าประเภทอ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 

2) ข้าราชการประเภทอ่ืน พนักงานองค์กรของรัฐและรัฐวิสาหกิจ 
2.1) ข้าราชการหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่า

ประเภทอ านวยการระดับต้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ 
2.2) พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้อ านวยการฝ่าย หรือ 
2.3) พนักงานองค์กรของรัฐหรือในก ากับของรัฐ ที่ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภท

อ านวยการระดับต้นหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
2.4) ข้าราชการทหาร และข้าราชการต ารวจ ที่มีชั้นยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศ

เอก และพันต ารวจเอกขึ้นไป และต้องด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
3) ข้าราชการตุลาการ ข้าราชการอัยการ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

3.1) ข้าราชการตุลาการ ที่ได้รับเงินเดือนตั้งแต่ชั้นเงินเดือน 4 ขึ้นไป หรือ 
3.2) ข้าราชการอัยการ ที่ได้รับเงินเดือนชั้นเงินเดือน 5 ขึ้นไป 

4) ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน 
4.1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตหรือผู้จัดการตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน หรือ 
4.2) ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเอกชนในระบบหรือผู้บริหารโรงเรียนเอกชน

นอกระบบ ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
4.3) ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหาร ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการตามข้อ 4.1-4.2 

ให้หมายความรวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนด้วย 

4.2 คุณสมบัติทั่วไป 
1) ในระหว่างการสมัครและในระหว่างเข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนี้ จะต้องไม่เข้ารับการ

พัฒนาหรือฝึกอบรมหรือไปศึกษาดูงานต่างประเทศในหลักสูตรอื่น ๆ 
2) มีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีที่เข้ารับการพัฒนา 
3) เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง และสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตลอดหลักสูตร 
 

******************** 
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หลักสูตรเสริม หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือทบทวนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการน าความรู้และทักษะสู่การปฏิบัติ 
(Transfer of Learning) 

1.2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยองค์ความรู้และแนวคิดใหม่ 
1.3 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารการศึกษาที่เข้มแข็ง ในการขับเคลื่อนนโยบายและ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
1.4 เพ่ือสรุปผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 

2. สาระส าคัญของหลักสูตร 
เป็นการสรุปผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตลอดหลักสูตร  จ านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
2.1 การประมวลความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการองค์กร 
2.2 การน าเสนอผลการเรียนรู้สู่การปฏิบัติจริง (Action Plan) 
2.3 การน าเสนอประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารราชการและการพัฒนา

การศึกษา 
2.4 การสรุปผลการเรียนรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากหลักสูตร 

3. วิธีการพัฒนา 
3.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาน าเสนอรายงานสรุปผล ประสบการณ ์และความส าเร็จรวมทั้งแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกันจากการน าความรู้สู่การปฏิบัติ 
3.2 ผู้ทรงคุณวุฒิน าเสนอประเด็นปัญหาเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญในการบริหารจัดการการศึกษา

และอภิปรายร่วมกัน 
3.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างสัมพันธภาพและเครือข่ายนักบริหาร 
3.4 สรุปผลโครงการ กระบวนการเรียนรู้ และผลลัพธ์ 

4. ก าหนดด าเนินการและการเข้าร่วมหลักสูตรเสริมฯ 
หลักสูตรเสริมนี้จะจัดด าเนินการหลังสิ้นสุดการพัฒนาหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูงกระทรวง 

ศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ส่วนที่ 4 และส่วนที่ 5 แล้วประมาณ 4 - 5 เดือน 
การเข้าร่วมในหลักสูตร ไม่ถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จการพัฒนา หลักสูตรพัฒนานักบริหาร

ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) แต่ผู้ผ่านการพัฒนาไปแล้วควรเข้าร่วมในกิจกรรมของหลักสูตรเสริม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของเวลาทั้งหมดของหลักสูตรเสริม 

 
******************** 
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หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ (นบก.ศธ.) รุ่นที่ 6 
 

 
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือเตรียมนักบริหารระดับกลางสู่นักบริหารมืออาชีพ 
1.2 เพ่ือพัฒนากลุ่มนักบริหารระดับกลางให้เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง 
1.3 เพ่ือพัฒนานักบริหารระดับกลางให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เสริมสร้างการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายนักบริหารระดับกลาง บริหารและปฏิบัติงานในภาพรวมของทุกภาค

ส่วน มีความสามัคคีและวิสัยทัศน์ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือพัฒนานักบริหารระดับกลางให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

2.1.1 เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการบริหารเชิงกลยุทธ์ สามารถบริหารงาน
ขององค์กรให้มีคุณภาพ และมีประสิทธิผลในกระแสพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เสริมสร้างการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 

2.1.2 เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการร่วมมือและ
แข่งขันในประชาคมอาเซียน 

2.1.3 เป็นผู้มีสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม 
2.1.4 เป็นผู้ที่มีขีดความสามารถสูงในการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีกลยุทธ์มี

ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ 
2.2 เพ่ือส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้บริหารระดับกลาง ดังต่อไปนี้ 

2.2.1 เครือข่ายผู้บริหารระดับกลางภายในกระทรวง 
2.2.2 เครือข่ายผู้บริหารระดับกลางระหว่างกระทรวง 
2.2.3 เครือข่ายผู้บริหารระดับกลางระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6  หมวด 28 วิชา จ านวน 255 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ 1 การพัฒนากรอบความคิดของนักบริหาร 15 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 1.1 การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 1.2 การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์เชิงบวก 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 1.3 การพัฒนาการคิดวิเคราะห์เชิงวิพากษ์ 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 1.4 การพัฒนาการคิดเชิงออกแบบสร้างสรรค์นวัตกรรม 6 ชั่วโมง 
หมวดที่ 2 ภาวะผู้น าของนักบริหาร 15 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 2.1 ภาวะผู้น าเชิงคุณธรรม 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 2.2 ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงและผู้น าเชิงนวัตกรรม 6 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 2.3 ภาวะผู้น าแบบประชาธิปไตย 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 2.4 ภาวะผู้น าเชิงกลยุทธ์ 3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 3 การบริหารการศึกษาเชิงยุทธศาสตร์สู่ประเทศไทย 4.0 18 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 3.1 ยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาสู่ประเทศไทย 4.0 6 ชั่วโมง 
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 วิชาที่ 3.2 การบริหารการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงเพ่ือ
เสริมสร้างประเทศไทย 4.0 

6 ชั่วโมง 

 วิชาที่ 3.3 การพัฒนาการบริหารการศึกษาด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี 6 ชั่วโมง 
หมวดที่ 4 การบริหารจัดการองค์การ 15 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 4.1 การบริหารจัดการภาครัฐสู่องค์กรสมรรถนะสูง 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 4.2 การบริหารการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐ 6 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 4.3 การสื่อสารองค์การ 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 4.4 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการองค์กร 3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 5 การพัฒนาสมรรถนะนักบริหาร 36 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.1 การพัฒนาวุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ) 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.2 การพัฒนาจิตและเจริญปัญญา 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.3 การพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคคล 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.4 การพัฒนาบุคลิกภาพ 3 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.5 การพัฒนาสุขภาพกาย 6 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.6 การพัฒนาการพูด 6 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.7 การพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษ 9 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 5.8 การบริหารความขัดแย้ง และการเจรจาต่อรอง 3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 6 การพัฒนาการบริหารงานและการนานโยบายสู่การปฏิบัติ 156 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 6.1 การน านโยบายสู่การปฏิบัติและการประเมินผล 6 ชั่วโมง 
 วิชาที่ 6.2 การพัฒนาเครือข่ายนักบริหารเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสู่

การปฏิบัติ 
3 ชั่วโมง 

 วิชาที่ 6.3 การวิเคราะห์การน านโยบายสู่การปฏิบัติเชิงประจักษ์ 
(ศึกษาดูงาน) 

54 ชั่วโมง 

 วิชาที่ 6.4 การพัฒนาการน านโยบายสู่การปฏิบัติโดยการศึกษา
กลุ่ม (GP) 

45 ชั่วโมง 

 วิชาที่ 6.5 การพัฒนาหรือแก้ปัญหาการบริหารงานโดยการศึกษา
ส่วนบุคคล (IS)  

48 ชั่วโมง 

4. วิธีการการพัฒนา 
4.1 เป็นการเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกัน  ทั้งแบบอยู่ประจ า 

และไป-กลับ ไม่ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของหลักสูตร 
4.2 ศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
4.3 การเรียนรู้ด้วยตนเองและการทากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม 

5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
5.1 ข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการจากส่วน

ราชการอ่ืน พนักงานและเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ด ารงต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม หรือฝ่าย ระดับช านาญ
การพิเศษ โดยมีประสบการณ์ในต าแหน่งไม่น้อยกว่า 2 ปี 

5.2 มีอายุไม่เกิน 54 ปี (นับถึงวันเปิดการฝึกอบรม) 
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5.3 ไม่เคยผ่านการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ที่จัดโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา หรือหน่วยงานอื่น 

5.4 หน่วยงานต้นสังกัดต้องรับรองว่าผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ตลอด
หลักสูตร และไม่สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นในเวลาเดียวกัน 

5.5 เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
 

******************** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หลักสูตรการพฒันาก่อนแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่ง 
(Pre – Promotional Training) 
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หลักสูตรการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ 
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ  

หรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชี่ยวชาญ 

1.3 สามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างหรือการ
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญจนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน 9 หน่วยการเรียนรู้  จ านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (12 ชั่วโมง) ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้นาทางวิชาการ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวกับการบริหาร 
ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 

ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (9 ชั่วโมง) ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพสูง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับผู้บริหาร

การศึกษา 
ส่วนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือ

การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ (9 ชั่วโมง) ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การน าเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการศึกษา 
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3. กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมก่อนการพัฒนา 

ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ อินเทอร์เน็ต วิดีทัศน์ บทเรียนออนไลน์ ชุดฝึกอบรมทางไกลและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามกรอบ
เนื้อหาสาระในหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 9 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วยแนวทางการ
ประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติในหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยจ าแนกเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ให้ชัดเจน รวมกัน
ไม่เกิน 15 หน้า (ไม่รวมบรรณานุกรม) ส่งให้วิทยากรประจ ากลุ่มในวันปฐมนิเทศ 

3.2 กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
3.2.1 รับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนากับวิทยากรโดยใช้กระบวนการ

จัดการความรู้และกิจกรรมที่หลากหลาย 
3.2.2 การบรรยายประกอบการท ากิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นคุณค่า

ความส าคัญในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ 

3.2.3 การฝึกปฏิบัติเพ่ือสร้างทักษะขั้นสูงในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.2.4 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์และน าเสนอผลงาน 
3.2.5 ทดสอบและประเมินผลตามกระบวนการที่วิทยากรก าหนด 

4. การประเมินผล 
4.1 ประเมินด้านระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนา

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
4.2 ประเมินด้านหลักสูตร ให้พิจารณาจาก 3 ส่วน โดยคะแนนเฉลี่ย ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วน

ที่ 3 ต้องไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ

ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 
ส่วนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือ

การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 

5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการพัฒนา 
ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาวิทยฐานะ

ช านาญการพิเศษหรือด ารงต าแหน่งอ่ืนที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่า ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด          
ที่ ศธ0206.4/ว 17 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะและพัฒนาสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ 
1.2 เพ่ือพัฒนาพื้นฐานการนิเทศ ทักษะ เทคนิคและกระบวนการนิเทศการศึกษา 
1.3 เพ่ือพัฒนาการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
1.4 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 
1.5 เพ่ือพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติการนิเทศการศึกษา 
1.6 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความตระหนัก ความสามารถในการประสาน สนับสนุนการตรวจ

ราชการและการบูรณาการการศึกษาภายในจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงศึกษาธิการ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.2/ว6 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2551 ระยะเวลา

รวมทั้งสิ้นจ านวน 34 วัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : การเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ ระยะเวลา 10 วัน 
เป็นการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยเรียนรู้จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และ

ประสบการณ์ด้านการนิเทศการศึกษา เน้นการเรียนรู้แบบองค์รวมโดยบูรณาการความรู้ ทักษะ เจตคติ เน้น
การศึกษาเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้กระบวนการกลุ่ม ส าหรับการเสริมสร้างสมรรถนะของศึกษานิเทศก์ จะ
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 78  ชั่วโมง ได้แก่ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 คุณลักษณะของศึกษานิเทศก์ 24 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พ้ืนฐานการนิเทศ ทักษะ เทคนิคและกระบวนการนิเทศ

การศึกษา 
18 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การนิเทศการศึกษาโดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 18 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การติดตาม ประเมิน และรายงานผลการจัดการศึกษา 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การประสาน สนับสนุนการตรวจราชการ และการบูรณา

การการศึกษาภายในจังหวัด 
12 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 2 : การฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ระยะเวลา 20 วัน 
เป็นการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนพัฒนางานนิเทศการศึกษา และ   

ลงฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ต้นแบบ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ 
ศึกษาธิการจังหวัด หรือรองศึกษาธิการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผล และศึกษานิเทศก์ที่มีประสบการณ์ คอยให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ฝึกประสบการณ์นิเทศการศึกษา หลังสิ้นสุดการฝึกประสบการณ์ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องน าแผนพัฒนางาน
นิเทศการศึกษา และผลการเรียนรู้สภาพจริงมาวิเคราะห์ เรียบเรียงสรุปผลจัดท าเป็นเอกสารรายงานผลการ
พัฒนาส าหรับน าไปเข้าร่วมการสัมมนาในระยะที่ 3 

ส่วนที่ 3 : การน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ระยะเวลา 4 วัน 
เป็นกิจกรรมที่ก าหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าผลการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา รายงาน

การนิเทศการศึกษา รายงานการค้นคว้าอิสระ (IS) มาน าเสนอต่อผู้เข้ารับการพัฒนาด้วยกันโดยใช้เทคนิคการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดความรู้ และการวิพากษ์โดยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่เกิด
จากการหลอมรวมประสบการณ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาที่สามารถน าไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใน
ความรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 

3. เกณฑ์การประเมินผล 
3.1 มีเวลาเข้าร่วมการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3.2 มีผลการประเมินการพัฒนาตามหลักสูตรฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง 
ให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ สมรรถนะ และกระบวนทัศน์ในการบริหารงานให้สอดคล้องกับ

ภารกิจของส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.2 เพ่ือเพ่ิมพูนเจตนคติท่ีดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพที่เหมาะสม 
1.3 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์และวิสัยทัศน์ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมที่จะเป็น

ผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ 
1.4 เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ใช้เวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่า ๒๙ วัน แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ส่วนที ่1 : ระยะเวลา จ านวน ๑๔ วัน (ก.ค.ศ. ก าหนดว่า ต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน) ดังนี้ 
หมวดวิชาที่ 1 การเป็นผู้น าทางวิชาการ 3 วัน 
หมวดวิชาที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์   4.5 วัน 
หมวดวิชาที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 1.5 วัน 
หมวดวิชาที่ ๔ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา   1.5 วัน 
หมวดวิชาที่ ๕ การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 วัน 
หมวดวิชาที่  ๖ การพัฒนา กศน. เพ่ือรองรับแนวนโยบายและทิศทาง         

การพัฒนาในอนาคต 
1 วัน 

ส่วนที่ 2 : การเรียนรู้จากสภาพจริง จ านวน ๑๔ วัน (ก.ค.ศ. ก าหนดว่า ต้องไม่น้อยกว่า ๑๔ วัน) 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา แนะน า ก ากับ ติดตาม 

และประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริง 
๑. เรียนรู้จากสภาพจริงในส านักงาน กศน. (ส่วนกลาง) จ านวน ๒ วัน 
๒. เรียนรู้จากสภาพจริงในส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ และ 

หรือศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน ๑๒ วัน 
ส่วนที่ 3 : การจัดท าและน าเสนอผลงาน จ านวน ๕ วัน (ก.ค.ศ. ก าหนดว่าต้องไม่น้อยกว่า ๕ วัน) 

๑. จัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล วิเคราะห์ผลการเรียนรู้จากการพัฒนา
สมรรถนะ ในส่วนที่ ๑ และการศึกษาจากสภาพจริง ในส่วนที่ ๒ 

๒. ศึกษา ค้นคว้า และอ่านหนังสือวิชาการตามที่คณะกรรมการ บริหารหลักสูตร
ก าหนด จ านวน ๒ เล่ม แล้วจัดท าบทสรุปและบทวิเคราะห์ 
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๓.  จัดท าแผนกลยุทธ์/โครงการพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในระดับจังหวัด  โดยศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์ จากผลการเรียนรู้ในส่วนที่ ๑ และผลการ
เรียนรู้จากสภาพจริง ในส่วนที่ ๒ 

๔.  น าเสนอผลงานในข้อ ๑ และข้อ ๓ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกตามประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ             

ส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือเข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

 
******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร              
ส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอและจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า และพฤติกรรมที่

เหมาะสมต่อต าแหน่ง 
1.2 เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้น า และพฤติกรรมที่

เหมาะสมต่อต าแหน่ง 
1.3 เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถเป็นผู้น าการบริหารจัดการการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ

และมาตรฐานการจัดการศึกษาเอกชนระดับจังหวัด 
1.4 เพ่ือให้ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถจัดท าแผนกลยุทธ์การศึกษาเอกชนระดับจังหวัดและน าไป

ประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วยเนื้อหาในการด าเนินการพัฒนา แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
ระยะที่ 1 : อบรมพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร แบ่งเป็น 3 หมวด 
หมวดวิชาที่ 1 ปรัชญาและแนวคิดทางการศึกษาและกฎหมายส าหรับผู้บริหาร   
หมวดวิชาที่ 2 การบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเอกชน   
หมวดวิชาที่ 3 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหาร   
ระยะที่ 2 : ศึกษาเรียนรู้ในสภาพจริงและน าเสนอผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. ศึกษาเรียนรู้สภาพจริงจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
2. ศึกษาเรียนรู้สภาพจริง จากหน่วยงานต้นแบบ ภาครัฐและหรือภาคเอกชน และ

หรือศึกษาเรียนรู้สภาพจริงในต่างประเทศ    
3. สัมมนา น าเสนอผลการศึกษาเรียนรู้ในสภาพจริง 

ระยะที่ 3 : จัดท าแผนกลยุทธ์และสัมมนาการน าเสนอแผนกลยุทธ์ 
1. จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัด/อ าเภอ  
2. สัมมนาการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัด /อ าเภอ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านการสรรหาและแต่งตั้งให้

ด ารงต าแหน่งผู้บริหารส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอและจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ จ านวน 15 คนไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

 
******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น                  
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษและหรือ                  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครช านาญการพิเศษ 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.  จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ช านาญการพิเศษ 

1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญ
การพิเศษหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ช านาญการพิเศษ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาช านาญการพิเศษหรือรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครช านาญการ
พิเศษ จ านวนไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะในการบริหารจัดการศึกษา   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐาน   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ    

และวิชาชีพ 
  

ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาช านาญการพิเศษหรือรองผู้อ านวยการ
ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครช านาญการพิเศษ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การวิเคราะห์ และการสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะช านาญการพิเศษ 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหารการศึกษา   
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็น                  
ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ และหรือ                  

ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 
 

 
1. จดุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เชี่ยวชาญ 

1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ 

1.3 สามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างหรือการ
ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
เชี่ยวชาญ  

1.4 มีจิตส านึกเรื่อง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและรอง
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญจนเป็นแบบอย่างที่ดี 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ (12 ชั่วโมง) ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะขั้นสูงในการบริหารจัดการศึกษา   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้น าทางวิชาการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย  ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการและ

วิชาชีพ 
  

ส่วนที่ 2 : การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและ
รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/ กรุงเทพมหานครเชี่ยวชาญ (9 ชั่วโมง) ดังนี้ 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตส านึกในบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ

ของผู้บริหารการศึกษาตามวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับผู้บริหารการศึกษา   
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ส่วนที่ 3 : การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือ
การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาเชี่ยวชาญหรือผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร
เชี่ยวชาญ (9 ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การน าเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการศึกษา 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
1. ผู้ที่มีคุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่ม ผอ.สพท, รอง ผอ.สพท, ผอ.กศน.,  

รอง ผอ.กศน.  
2. สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
1.2 สามารถวิ เคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพ          

การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน 3 หน่วยการเรียนรู้ รวม 24 ชั่วโมง 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

ช านาญการพิเศษ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความส าเร็จ   
ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้ที่มีคุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิทยฐานะผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ 
3.2 สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา  
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ           

การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 
1.3 สามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างหรือ     

การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน 4 หน่วยการเรียนรู้ รวม 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ

เชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ   
ส่วนที่ 2 : การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 อุดมการณ์ในการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ   
ส่วนที่ 3 : การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือ

การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการเชี่ยวชาญ จ านวน
ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม และการ
สร้างเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 

  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้ที่มคีุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ กลุ่มผู้อ านวยการและรองผู้อ านวยการ 
3.2 สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา  
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 
1.2 สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน 4 หน่วยการเรียนรู้  รวม 24 ชั่วโมง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ จ านวน

ไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษา     
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ   
ส่วนที่ 2 : การวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของศึกษานิเทศก์   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้ที่มคีุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
3.2 สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา  
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพ            

การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
1.3 สามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรม การสร้างหรือ             

การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน 7 หน่วยการเรียนรู้  รวม 30 ชั่วโมงดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อย

กว่า 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เทคนิคการพัฒนาการนิเทศการศึกษาและการสร้างเครือข่ายงานนิเ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างและพัฒนาผู้น าทางวิชาการ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การวางแผนพัฒนาการนิเทศการศึกษา   
ส่วนที่ 2 : การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบและการพัฒนาภาพลักษณ์ของศึกษานิเทศก์   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาระบบคุณภาพการนิเทศการศึกษา   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการนิเทศการศึกษา   
ส่วนที่ 3 : การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือ

การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ จ านวนไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 แนวทางการพัฒนางานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรมและการสร้างหรือการ

ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้ที่มคีุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ 
3.2 สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา  
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
1.2 สามารถวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ครูช านาญการพิเศษ 
ส่วนที่ 2 : วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานได้

ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้ที่มคีุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ 
3.2 สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา  
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อน 
เป็นวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ิมพูนสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ 
1.2 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพ

การปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
1.3 สามารถน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรมการสร่าง หรือ การ

ปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ 
ส่วนที่ 2 : สังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ได้ตามมาตรฐานวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
ส่วนที่ 3 : การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ การพัฒนานวัตกรรมการสร่าง หรือ     

การปฏิบัติงานเป็นเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ครูเชี่ยวชาญ 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้ที่มคีุณสมบัติส่งผลงานประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  
3.2 สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 

4. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มหาวิทยาลัยเป็นหน่วยด าเนินการพัฒนา  
 

******************** 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หลักสูตรการพฒันาเฉพาะสาขาวิชา 
(Specialized Training) 
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หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ย่ังยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก” (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 

Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) 
(2561) 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ือฝึกอบรมและพัฒนาผู้น าทางการศึกษาของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมาตรฐานการ

ปฏิบัติงาน มีศักยภาพด้านความรู้ และทักษะความเป็นผู้น าที่พร้อมด้วยคุณธรรมและจริยธรรม 
1.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้น าทางการศึกษาเพื่อการแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับสากล 
1.3 เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ความเป็นผู้น าทางการศึกษา 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างความแข็งแกร่งความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษา 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Responsible & Accountable Leadership  

ภาวะผู้น าที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
12  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ICT for global citizenship and sufficiency 
economy เทคโนโลยีและการสื่อสารสาหรับความเป็น
พลเมืองโลกและเศรษฐกิจพอเพียง 

3  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 Moving towards global citizenship  
ความเป็นพลเมืองโลก 

21  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 English and Other for Communication 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

9  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Society and Foreign Culture 
สังคมและวัฒนธรรมต่างประเทศ 

6  ชั่วโมง 

3. กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมก่อนการพัฒนา 

การศึกษาด้วยตนเองในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยศึกษาค้นคว้าจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น สื่อเทคโนโลยี เว็บไซต์ต่าง ๆ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การพัฒนา 

3.2 กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
3.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา วิทยากร 
3.2.2 การบรรยายประกอบการทากิจกรรมต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ 
3.2.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และการน าเสนอผลงาน 
3.2.4 การเรียนรู้จากกรณีศึกษา บุคคลตัวอย่าง ฯลฯ 
3.2.5 กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้ และ การศึกษาดูงาน 
3.2.6 การประเมินและการทดสอบ 
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3.3 กิจกรรมหลังการพัฒนา 
3.3.1 การติดตามผลการพัฒนา 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
4.1 เป็นบุคคลที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดส่งเข้ารับการพัฒนา 
4.2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา สังกัด  

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
- ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
- ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

5. การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
5.1 ประเด็นการประเมิน 

5.1.1 การปฏิบัติงานกลุ่ม 
5.1.2 การปฏิบัติงานตามใบงานที่ก าหนด 
5.1.3 การจัดทาแผนพัฒนา 
5.1.4 เวลาที่เข้ารับการพัฒนา 

5.2 วิธีการประเมิน 
5.2.1 การสังเกตจากการปฏิบัติงานกลุ่ม 
5.2.2 การตรวจผลงาน 
5.2.3 การปฏิบัติงานตามใบงานที่ก าหนด 
5.2.4 ตรวจสอบเวลาที่เข้ารับการพัฒนา 

5.3 เครื่องมือการประเมิน 
5.3.1 แบบสังเกตการปฏิบัติงานกลุ่ม 
5.3.2 แบบประเมินการปฏิบัติงานตามใบงานท่ีก าหนด 

5.4 เกณฑ์การประเมิน 
5.4.1 มีส่วนร่วมในปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
5.4.2 ส่งงานครบตามกิจกรรมในใบงานที่ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.4.3 มีเวลาที่เข้าร่วมการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.5 เกณฑ์การประเมิน 
5.5.1 คณะวิทยากร 
5.5.2 ผู้บริหารโครงการ 

 
 

******************** 
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หลักสูตร “พัฒนาสมรรถนะผู้น าทางการศึกษาที่ย่ังยืนเพื่อความเป็นประชาคมอาเซียน 
และประชาคมโลก” (Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards 

Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL) 
(2562) 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพภาวะผู้น าทางการศึกษาให้ผู้บริหารสถานศึกษา 
1.2 เพ่ือเปิดโลกทัศน์  แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาในมิติต่าง ๆ 
1.3 เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงความสามารถในการสื่อสารระหว่างพหุ

วัฒนธรรม 
1.4 เพ่ือเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางการศึกษาระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 60 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวโน้มและทิศทางการบริหารจัดการศึกษาไทยใน

ท่ามกลางกลุ่มประเทศเอเซียแปซิฟิก 
6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพการศึกษายุคประเทศไทย 4.0 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างภาวะผู้น าทาง

การศึกษา 
6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะทางภาษาส าหรับผู้น าทางการศึกษา 30 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้เขา รู้เรา เตรียมความพร้อมสู่สาธารณรัฐประชาชนจีน 12 ชั่วโมง 

3. กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 
3.1 กิจกรรมก่อนการพัฒนา 

การศึกษาด้วยตนเองในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ โดยศึกษาค้นคว้าจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
เช่น สื่อเทคโนโลยี เว็บไซต์ต่าง ๆ เอกสารและงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับ
การพัฒนา 

3.2 กิจกรรมระหว่างการพัฒนา 
3.2.1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา และวิทยากร 
3.2.2 การบรรยายประกอบการท ากิจกรรมต่าง ๆ และการฝึกปฏิบัติ 
3.2.3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการน าเสนอผลงาน 
3.2.4 การเรียนรู้จากกรณีศึกษา บุคคลตัวอย่าง ฯลฯ 
3.2.5 กิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องกับสาระของหน่วยการเรียนรู้ และ การศึกษาดูงาน 
3.2.6 การประเมินและการทดสอบ 

3.3 กิจกรรมหลังการพัฒนา 
3.3.1 การติดตามผลการพัฒนา 
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4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
4.1 เป็นบุคคลที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานต้นสังกัดส่งเข้ารับการพัฒนา 
4.2 กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการพัฒนา สังกัด  

- ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  
- ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 
- ส านักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
- ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.) 
- ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 

5. การประเมินผลและติดตามผลการพัฒนา 
5.1 ประเด็นการประเมิน 

5.1.1 ทักษะการทดสอบภาษาอังกฤษ 
5.1.2 สรุปองค์ความรู้รายวิชา 
5.1.3 การปฏิบัติงานและผลงานกลุ่ม 
5.1.4 เวลาที่เข้ารับการพัฒนา 

5.2 วิธีการประเมิน 
5.2.1 การสังเกตจากพฤติกรรมการปฏิบัติงานกลุ่ม 
5.2.2 การตรวจผลงาน 
5.2.3 ตรวจสอบเวลาที่เข้ารับการพัฒนา 

5.3 เครื่องมือการประเมิน 
5.3.1 แบบทดสอบ 
5.3.2 แบบสรุปองค์ความรู้ 
5.3.3 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม 
5.3.4 แบบประเมินระยะเวลา 

5.4 เกณฑ์การประเมิน 
5.4.1 มีส่วนร่วมในปฏิบัติงานกลุ่มอยู่ในระดับดี 
5.4.2 มีความรู้ทักษะทางภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
5.4.3 มีเวลาที่เข้าร่วมการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.5 เกณฑ์การประเมิน 
5.5.1 คณะวิทยากร 
5.5.2 ผู้บริหารโครงการ 

 
******************** 
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หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร 
(System Thinking, Learning & Organizing Skill) 

 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และ
การจัดการองค์กร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 

1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายเพ่ือผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การศึกษาเชิงพื้นที่ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้  จ านวน  28 ชั่วโมง ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้ที่ 1 สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 12  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 7  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 3  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 3  ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการ

เรียนรู้ และการจัดการองค์กร 
3  ชั่วโมง 

3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เน้นการท างานสัมพันธ์กันเชิงแนวราบ เป็น

ความสัมพันธ์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กรโดยถือหลักว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีศักยภาพ
สามารถเข้ามารวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ด้วยความเสมอภาค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 

3.2 การฝึกปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการพัฒนา  ประกอบด้วย 
- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกัลยาณมิตร 
- การบรรยาย อภิปราย การระดมสมอง 
- กรณีศึกษา 
- การฝึกปฏิบัติจริง 
- การน าเสนอผลงาน 
- การสรุป ซักถาม 
- กิจกรรม Reflection and AAR 

4. การประเมินผล 
4.1 ด้านระยะเวลา  โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.2 ด้านหลักสูตร  โดยประเมินผลชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 ด้านพฤติกรรม  โดยประเมินผลพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา

ต้องมีคะแนนไมน่้อยกว่าร้อยละ 80 
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5. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
5.1 เป็นบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
5.2 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด 
5.3 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น 
5.4 เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดรับความคิดใหม่ ๆ 
5.5 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 
******************** 
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หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ในการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์เกี่ยวกับคุณลักษณะผู้บริหารและพลเมืองคุณภาพ

ส าหรับประเทศไทย 4.0 
1.3 มีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาให้นักเรียนเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4  หน่วยการเรียนรู้  จ านวน 36 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 3  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณลักษณะผู้บริหารและพลเมืองคุณภาพส าหรับ  

ประเทศไทย 4.0 
12  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบริหารสถานศึกษาให้นักเรียนเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มี
คุณธรรมเป็นฐาน 

18  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างทีมงานเครือข่ายผู้อ านวยการสถานศึกษาเพ่ือ
วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 

3  ชั่วโมง 

3. วิธีการฝึกอบรม 
การการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร  วิทยากรกลุ่ม ดังนี้ 
3.1 การตรวจสอบคุณลักษณะ 
3.2 การบรรยาย 
3.3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.4 การฝึกปฏิบัติ 
3.5 การศึกษาดูงาน 
3.6 การเสนอผลงาน 

4. การวัดประเมินผล 
4.1 ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.2 ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม โดยประเมินจากชิ้นงานเดี่ยว ชิ้นงานกลุ่ม การน าเสนอผลงานกลุ่ม 

พฤติกรรมการปฏิบัติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร การศึกษา

ดูงาน และการให้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

******************** 
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หลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชา ยุทธศาสตร์ความ

มั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ การสร้างคุณลักษณะของ
พลเมืองไทย 

1.2 สามารถเชื่อมโยงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการสร้างคุณลักษณะของ
พลเมืองไทย 

1.3 สามารถจัดท าโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานหรือสถานศึกษา 

1.4 มีทักษะกระบวนการคิดเชิงบวกเพ่ือสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
1.5 มีทกัษะการน าเสนอความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4  หน่วยการเรียนรู้  จ านวน 12 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วย      

การพัฒนาที่ยั่งยืน 
3  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์กับการพัฒนาการศึกษาในพ้ืนที่ 

3  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการคิดเชิงบวกเพ่ือสร้างเครือข่ายการสร้าง        
ความปรองดองและสมานฉันท์ 

3  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดท าโครงการเพ่ือสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทย 
สู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์ 

3  ชั่วโมง 

3. แนวทางการฝึกอบรม 
3.1 หน่วยจัดฝึกอบรมจัดส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาล่วงหน้า

และค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติมจากแหล่งเรียนรู้ และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือน าความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการฝึก
ปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3.2 การจัดกิจกรรม หรือการบรรยายประกอบการน าเสนอด้วย PowerPoint 
3.3 ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตัวอย่าง

ประสบการณ์การน้อมน าแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพหรือพัฒนา
ชุมชน 

3.4 ใช้สื่อผสมเพ่ือการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความปรองดองและสมานฉันท์ให้กลุ่มเป้าหมายศึกษา
และใช้กระบวนการคิดเชิงบวกในการจัดกิจกรรม 

3.5 ประชุมกลุ่มย่อยวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามประเด็น สร้างกิจกรรมรองรับ น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสรุปผลองค์ความรู้ในแต่ละประเด็น 

3.6 จัดกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงบวกเพ่ือสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ 
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3.7 แบ่งกลุ่มศึกษา จัดท า และน าเสนอโครงการเพ่ือสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคม
ปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติใน
หน่วยงานหรือสถานศึกษา 

4. การวัดประเมินผล 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม โดยประเมินจาก 
4.1 ผลงานและการน าเสนอผลงานกลุ่ม 
4.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม 
4.3 ระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม 

5. เกณฑ์การประเมินผล 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด ดังนี้ 
5.1 คะแนนการประเมินผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.2 คะแนนการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 ระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

6. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพ้ืนที่ 18 กลุ่ม

จังหวัด และกรุงเทพมหานคร จ านวนรุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 950 คน 

7. คณุสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
7.1 เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในหน่ วยงานหรือสถานศึกษาสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการและนอกกระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 มีความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการด าเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อม

น าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแผนบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ของรัฐบาล 

4.3 สามารถน าความรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานหรือสถานศึกษาด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงกับ
โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยงานหรือสถานศึกษาด าเนินการอยู่เดิม หรือจัดท าโครงการหรือกิจกรรมขึ้นใหม่ 

4.4 สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 

******************** 
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หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด 

 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการเป็นวิทยากรแกนน าในการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา 

1.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนน าในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน า
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6  สาระการเรียนรู้  จ านวน 12 ชั่วโมง ดังนี้ 
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศิลปะการพูด การน าเสนอ 2 ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการใช้สื่อ 2 ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 3 จิตวิทยาการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 2 ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล 2 ชั่วโมง 
สาระการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนน า 2 ชั่วโมง 

3. แนวทางการฝึกอบรม 
3.1 ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเรียนรู้จากเอกสารประกอบการฝึกอบรม

ที่หน่วยฝึกอบรมจัดท าให้และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งการเรียนรู้และเว็บไซต์ต่าง ๆ เพ่ือน าสาระส าคัญ
มาใช้ประโยชน์ในการฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3.2 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา”  หน่วยฝึกอบรมประสานผู้เข้ารับการฝึกอบรมซึ่งเป็นผู้
ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ผ่านมาให้จัดเตรียมผลงานที่เกิดจากการน าความรู้ “การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา” ไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ใน
หน่วยงานและสถานศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

3.3 จัดนิทรรศการแสดงผลงาน “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา” ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัดส่ง
ผลงาน “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชา” ให้หน่วยจัดฝึกอบรมส าหรับน าไปใช้ในการจัดแสดงนิทรรศการผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกัน 

3.4 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active 
Learning ผสมกับวิธี Group Dynamic 
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4. การวัดประเมินผล 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม โดยประเมินจาก 
4.1 ผลงานกลุ่ม  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.2 พฤติกรรมการมีส่วนร่วม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.3 ผลงานวิทยากรแกนน า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
4.4 ระยะเวลาการเข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องมีคะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80 

5. กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม 
ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความปรองดอง

และสมานฉันท์” ในพ้ืนที่ 18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรือผู้แทน 
จ านวนรุ่นละ 50 คน 
 

******************** 
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หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ด้านกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค และแนว

ปฏิบัติ ในอันที่จะน าไปสู่การพัฒนางาน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
โครงสร้างหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของส านักงานศึกษาธิการภาคและ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย หลักสูตรย่อย 2 หลักสูตร คือ 
หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับศึกษาธิการจังหวัด ประกอบด้วย 4 วิชา จ านวน 12 ชั่วโมง 

ดังนี้ 
วิชาที่ 1 บทบาท อ านาจหน้าที่ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  (Job 

Description) 
3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 2 สภาพปัญหาในปัจจุบัน แนวทางการแก้ไข เกี่ยวกับการบริหารงาน 
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 3 หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 4 แนวทางในการป้องกันการถูกฟ้องคดี กรณีศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหา บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 ชั่วโมง 

หลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้องสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ.
ประกอบด้วย 6 วิชา จ านวน 26 ชั่วโมง ดังนี้ 

วิชาที่ 1 บทบาทหน้าที่ของบุคลากรตามกลุ่มงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 3 ชั่วโมง 
วิชาที่ 2 บทบาทหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ กศจ. ในการบริหารงานบุคคล 3 ชั่วโมง 
วิชาที่ 3 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และแนวทางการใช้ 

มาตรการบังคับทางปกครอง 
3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 4 หลักการและเทคนิคการจัดท าวาระการประชุม การน าเสนอ และสรุป
รายงาน การประชุมที่มีผลทางกฎหมายฝ่ายเลขานุการของ กศจ. 

9 ชั่วโมง 

วิชาที่ 5 บทบาทหน้าที่ในการด าเนินการทางวินัย และปัญหาในการตรวจ
ส านวนการด าเนินการทางวินัยตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 

3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 6 บทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ : กรณีศึกษาแนวทาง
การพิจารณาอุทธรณ์และร้องทุกข์ของ ก.ค.ศ. 

5 ชั่วโมง 

3. แนวทางการจัดกิจกรรม 
3.1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ก่อนเข้ารับการพัฒนา 
3.2 การปฏิบัติกิจกรรมระหว่างการเข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย 

- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับวิทยากร 
- การบรรยาย / อภิปราย / การระดมสมอง 
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- กรณีศึกษา 
- การฝึกปฏิบัติจริง 
- การน าเสนอผลงาน 
- การสรุป / ซักถาม 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
4.1 ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรส าหรับศึกษาธิการจังหวัด ได้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 

กรณีจังหวัดที่ไม่มีศึกษาธิการจังหวัด ให้หมายถึงผู้รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัด (โดยศึกษาธิการจังหวัด
ใดที่ไม่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้ถือว่าสละสิทธิ์) 

4.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรสาหรับข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ กศจ. หมายถึง 
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล หรือผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ หรือ นิติกร ของสานักงานศึกษาธิการ
จงัหวัดทุกจังหวัด 

5. การวัดประเมินผล 
5.1 การประเมินเวลา ระยะเวลาที่เข้ารับการพัฒนาตลอดหลักสูตร ผู้เข้ารับการพัฒนาจะต้องมี

เวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์ จากพฤติกรรมการปฏิบัติ เป็นผู้มีความประพฤติเหมาะสมตลอด

ระยะเวลาการพัฒนา หมายถึง การปฏิบัติตนระหว่างการพัฒนาที่แสดงถึงความตั้งใจในการเข้ารับการพัฒนา 
ความกระตือรือร้น เอาใจใส่ การอุทิศตน ความร่วมแรงร่วมใจ มีภาวะผู้นา ไม่เป็นผู้กระทาการใด ๆ อันเป็น
การเสื่อมเสียหรือเป็นความเสียหายต่อราชการ 

- ผ่านการวัดความรู้ ความเข้าใจ จากผลการประเมินการสรุปองค์ความรู้ 
- ผ่านการประเมินพฤติกรรมในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมตามหลักสูตร 

5.3 การประเมินโครงการ / ประเมินความพึงพอใจ 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับกลาง) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการฟังและพูด สามารถ
น าเสนอข้อมูลของตนเองและหน่วยงานเป็นภาษาอังกฤษ 

1.2 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการฟังและการพูดภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานทั้งใน
ชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติงาน สามารถต่อยอดความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้นได้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ก าหนดเนื้อหาสาระ จ านวน 28 ชั่วโมง โดยมีรายละเอียดของหลักสูตรดังนี้ 
2.1 การทดสอบก่อนเรียนโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล (Pre-test) 
2.2 Leveling & Grouping 
2.3 Warmer Activities – Ice Breakers 
2.4 English in the Classroom Language Input & Role Plays 

2.4.1 Starting the Lesson 
2.4.2 Pronunciation & Repetition 
2.4.3 Activities in the Class 
2.4.4 Games and Songs 
2.4.5 Checking Understanding 
2.4.6 Classroom Control 
2.4.7 Ending the Lesson 
2.4.8 Board & Book Work 
2.4.9 Expressing Opinions 
2.4.10 Dealing with Problems 
2.4.11 Giving Advice 
2.4.12 Rules & Regulations 

2.5 Truths or Lies – Speaking Activity 
2.6 Impromptu Speaking  
 Each participant will be given a topic to speak about for 2-3 minutes. They 

have 2 minutes to prepare what they will say. 
2.7 Pronunciation Clinic 
 Problematic Words for Thai Speaker Th &Thr / V & W / R & L sounds Final /d/ 

/t/ /id/ sounds Final /s/ /z/ /iz/ sounds 
 Using Voice Inflection Articulation 
2.8 What is good teaching? 
 Participants will listen to a presentation about teaching and then take part in 

some brainstorming activities and group discussion. 
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2.9 Presentations - Input Methodology & Language 
2.10 Panel Presentations – Preparation 

- Team Brain Storming 
- Draft & Script Writing 
- PowerPoint slide creation 
Panel Presentations – Rehearsals 
Panel Presentations – Final Stage Rehearsals 
- Final script proof reading 
- Final PowerPoint check 
- Final rehearsal 
Panel Presentations 
 Each participant will present for about 2 minutes about their job and 

school with the aid of PowerPoint slides. 
2.11 Classroom ESL Simulation Dialogs& Methodology 
2.12 Resources on line & Self-Development 
2.13 Word Up (Fun Team Activity) 
2.14 การทดสอบหลังเรียนโดยการสัมภาษณ์รายบุคคล (Post-test) 

3. วิธีการพัฒนา 
3.1 ศึกษาด้วยตนเอง 
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร เช่น การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ 

การศึกษา กรณีตัวอย่าง เป็นต้น 
3.3 การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 
3.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ เป็นต้น 
3.5 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เว็บไซด์ และหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
4.1 ด ารงต าแหน่งผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ 
4.2 ผ่านการทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

5. การวัดประเมินผล 
การประเมินผลการพัฒนา พิจารณาจาก 3 ด้าน ดังนี้ 
5.1 ด้านระยะเวลา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาในการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
5.2 ด้านหลักสูตร มีรายละเอียดการประเมินความรู้ ความสามารถและทักษะในการสื่อสาร ตาม

เกณฑ์การประเมินของคณะวิทยากร 
5.3 ด้านการบริหารจัดการโครงการ เป็นข้อค าถามตามแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ

การพัฒนาที่ตอบตามระดับความคิดเห็น 
******************** 
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หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของ 
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจในการวางแผนการศึกษาเพ่ือการพัฒนา 
1.2 แลกเปลี่ยน ระดมความเห็นด้านการวางแผนการศึกษา 
1.3 สามารถวางแผนยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นรูปธรรมน าไปสู่การปฏิบัติได้จริง 
1.4 น าเสนอแนวคิดการก ากับติดตาม และการประเมินผลแผนการศึกษา 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาทางไกล การวางแผนการศึกษาของสถาบันนานาชาติเพ่ือการ

วางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก เป็นแนวทางการจัดท าหลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค จ านวน 36 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ภาพรวมหลักสูตรทางไกลของ IIEP (การวางแผน
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา สถิติ ส าหรับการวางแผน
การศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา 
การวิเคราะห์และการพิจารณาทางเลือกนโยบาย การ
คาดคะเน และการสร้างสภาพอนาคต การก ากับติดตาม
และการประเมินผลแผนการศึกษา) 

9  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการวิเคราะห์ การคาดคะเนการจัดการศึกษาใน
พ้ืนที่การสร้างสภาพอนาคตและการพัฒนาทางเลือก
นโยบาย 

9  ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การก ากับ ติดตาม และประเมินผลแผนการศึกษา 6  ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแลกเปลี่ยนระดมความคิดเห็นและการนาเสนอ 12  ชั่วโมง 

3. กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม 
กระบวนการพัฒนาตามหลักสูตร ประกอบด้วย การศึกษาด้วยตนเอง การบรรยาย การแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ การจัดเสวนา การอภิปรายกลุ่ม การสรุปองค์ความรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้กิจกรรม
หลากหลาย เช่น การฝึกปฏิบัติจริง การน าเสนอการเรียนรู้รายบุคคลรายกลุ่ม กรณีศึกษา ฯลฯ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
4.1 เป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผนหรือผู้อ านวยการกลุ่มอ่ืน ๆ 

สังกัดส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4.2 เป็นผู้ที่ผ่านการอบรม และมีวุฒิบัตรหลักสูตรการวางแผนยุทธศาสตร์และการก ากับ ติดตาม 

ประเมินผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา 

4.3 ได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการพัฒนา 
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4.4 ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องสามารถเข้ารับการพัฒนาได้ครบตามเนื้อหาและระยะเวลาที่ก าหนด
ในหลักสูตร 

หมายเหตุ หลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาแล้วภายใน 3 เดือน จะมีการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาใน
การน า ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

5. การวัดประเมินผล 
5.1 ประเมินด้านหลักสูตร จากแบบสอบถามความพึงพอใจ และสังเกตการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
5.2 ประเมินด้านระยะเวลา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ของระยะเวลาการพัฒนา 
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐ เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถให้

ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้ไขกระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 21 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม: Design Thinking 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: 

Infographic 
9 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรม
พ้ืนฐานส าหรับการท างาน 

3 ชั่วโมง 

3. วิธีการและกิจกรรมการพัฒนา 
3.1 ศึกษาด้วยตนเอง 
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร เช่น การบรรยาย การอภิปราย การฝึก

ปฏิบัติ การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นต้น 
3.3 การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู้ 
3.5 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เว็บไซต์ และหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
3.6 การติดตามและประเมินผลโดยวิทยากร วิทยากรประจ ากลุ่มและคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
4.1 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4.2 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร 
4.3 สามารถน าคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook) มาปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและ

จัดส่งงานตามท่ีก าหนดในหลักสูตร 
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5. การวัดและประเมินผล 
5.1 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

5.1.1 ด้านระยะเวลา  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาตามตารางที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.1.2 ด้านหลักสูตร  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องส่งใบงานทุกใบงานตามที่ได้รับมอบหมาย มี
ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ห ลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
ประกอบด้วย 

1) การทดสอบหลังการพัฒนา 
2) การจัดท าชิ้นงาน 
3) การมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

5.2 เครื่องมือประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา 
5.2.1 แบบทดสอบก่อนและหลังการพัฒนา 
5.2.2 แบบประเมินชิ้นงาน 
5.2.3 แบบกรอกคะแนนการมีส่วนร่วม 

5.3 เครื่องมือประเมินการด าเนินการพัฒนา 
5.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการและหลักสูตรการพัฒนา 
5.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) 
5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 

 
******************** 
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หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีความรู้
ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคและ
จังหวัด การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 

1.2 เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน มีทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานและสามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติที่
สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายรัฐบาล นโยบายและยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 

1.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายให้เป็นนักวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายให้มีศักยภาพในการขับเคลื่อน
การบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาค
และจังหวัดที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย เป้าหมายการพัฒนาประเทศและรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4 วิชา จ านวน 21 ชั่วโมง ดังนี้ 
วิชาที่ 1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ 

6 ชั่วโมง 

วิชาที่ 3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค    
กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการโดยผ่านห้องทดลองเก่ียวกับ
นโยบาย (Policy Lab) 

6 ชั่วโมง 

วิชาที่ 4 หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการ
พัฒนาภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและ
จังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ 

6 ชั่วโมง 

3. แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการ ดังนี้ 
3.1 ใช้กระบวนการ Active Learning 
3.2 การบรรยาย 
3.3 การคิดวิเคราะห์ 
3.4 กรณีศึกษา 
3.5 การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3.6 การอภิปรายกลุ่ม 
3.7 การฝึกปฏิบัติจริง 
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3.8 กิจกรรม Reflection and AAR 
3.9 การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
4.1 เป็นบุคลากรของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับงานด้านนโยบายและแผน 
4.2 เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

5. การประเมินผล 
5.1 ประเมินผลการเรียนรู้  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
5.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 80 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและวิธี

ปฏิบัติ เกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 

1.2 มีความรู้  ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่  ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 

1.3 มีความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

1.4 มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอันจะเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 24 ชั่วโมง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรจ านวน               

2 หน่วยการเรียนรู้ ขอบข่ายเนื้อหาสาระมีดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ 

2 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ 

2 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ 

(เงินนอกงบประมาณ) 
2 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน 2 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 สรุปสาระส าคัญท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 

2 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ
จากการตรวจสอบ 

2 ชั่วโมง 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร   จ านวน  2 หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้านการเงิน 

บัญชี และพัสดุ 
1 ชั่วโมง 
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3. แนวทางการพัฒนา 
3.1 ศึกษาด้วยตนเอง 
3.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายจากวิทยากร เช่น การบรรยาย การอภิปราย                  

การฝึกปฏิบัติ การศึกษากรณีตัวอย่าง เป็นต้น 
3.3 การจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3.4 การใช้สื่อเทคโนโลยีเสริมประสบการณ์ต่าง ๆ เช่น วีดีทัศน์ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

เป็นต้น 
3.5 แหล่งเรียนรู้ ได้แก่ เว็บไซต์ และหรือแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
3.6 การติดตามและประเมินผลโดยวิทยากร วิทยากรประจ ากลุ่มและคณะผู้รับผิดชอบโครงการ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
4.1 เป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุในส านักงาน

ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4.2 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร 
4.3 สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและจัดส่งงานตามที่ก าหนดในหลักสูตร 

5. การประเมินผล 
5.1 เกณฑ์การวัดและประเมินผล 

5.1.1 ด้านระยะเวลา  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาตามตารางที่ก าหนด
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5.1.2 ด้านหลักสูตร  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องส่งใบงานทุกใบงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
5.2 เครื่องมือประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา 

5.2.1 แบบสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา 
5.2.2 แบบสรุปคะแนนการสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนา 

5.3 เครื่องมือประเมินการด าเนินการพัฒนา 
5.3.1 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับการด าเนินการและหลักสูตรการพัฒนา 
5.3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากร (รายหน่วยการเรียนรู้) 
5.3.3 แบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับวิทยากรประจ ากลุ่ม 

 
******************** 
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หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือสร้างความรู้  ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  การประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงด้านทุจริตและการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 

1.2 เพ่ือสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ 
1.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 วิชา จ านวน 24 ชั่วโมง ดังนี้ 
วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 6 ชั่วโมง 
วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 3 ชั่วโมง 
วิชาที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียง

ต้านทุจริต 
3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 6 ชั่วโมง 
วิชาที่ 5 วางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่  

ไม่ทนต่อการทุจริต 
3 ชั่วโมง 

วิชาที่ 6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 3 ชั่วโมง 

3. แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการ ดังนี้ 
3.1 ใช้กระบวนการ Active Learning 
3.2 การบรรยาย 
3.3 การคิดวิเคราะห์ 
3.4 กรณีศึกษา 
3.5 การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3.6 การอภิปรายกลุ่ม 
3.7 กรณีโครงการ STRONG 
3.8 การฝึกปฏิบัติจริง 
3.9 กิจกรรม Reflection and AAR 
3.10 การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 

4. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา  
4.1 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
4.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
4.3 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
4.4 เป็นบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
4.5 เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
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5. การประเมินผล 
5.1 ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการพัฒนา 
5.2 ประเมินการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
5.3 ประเมินชิ้นงาน 
5.4 ประเมินพฤติกรรม 
5.5 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา 

6. เกณฑ์การประเมินผล 
6.1 ประเมินผลการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร ประเมินชิ้นงาน และประเมินพฤติกรรม ผู้เข้ารับ

การพัฒนาต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
6.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า    

ร้อยละ 80 
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างความตระหนักรับรู้ และพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐาน ทั้งในชีวิตประจ าวัน ปฏิบัติงาน และเหตุการณ์ส าคัญ ๆ ตลอดจนสามารถถ่ายทอด
ความรู้และทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 13 หน่วยการเรียนรู้  จ านวน 42 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

 
การสนทนา ทักทาย แนะน าตนเองงานอดิเรก  
เป้าหมายในชีวิต 

3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สนทนาเรื่อง กีฬา สนทนาสิ่งที่ชอบและไม่ชอบ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวเลข การนับเลข การบอกจ านวนเครื่องหมาย

คณิตศาสตร์ 
6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแสดงความคิดเห็น การเตรียมตัวน าเสนอ การแต่ง
ประโยคภาษาอังกฤษ 

3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ค าศัพท์เก่ียวกับสถานที่ท างานโรงเรียนค าศัพท์เก่ียวกับ
กิจกรรมในชั้นเรียน 

6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบอกเวลา วางแผนเมนูอาหารไทย 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและวัฒนธรรม 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การเปรียบเทียบวัฒนธรรมในประชาคมอาเซียน 

มารยาทบนโต๊ะอาหาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 วิธีการน าเสนอในที่ประชุม   3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ภาษาอังกฤษส าหรับการน าเสนอในที่ประชุม 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 การสาธิตการท าอาหารไทยโดยใช้ภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 โอลิมปิกภาษาอังกฤษ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การน าเสนอผลงานของผู้เข้าอบรม 6 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ทุกสังกัดในกระทรวงศึกษาธิการ 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับบุคลากร 
ของหน่วยงานทางการศึกษา ส าหรับ ALL STAFF 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานทั่วไป 
1.2 มีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของวัฒนธรรมอาเซียน 
1.3 สามารถใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานทั่วไปได้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 48 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การทักทาย การแนะน าและการต้อนรับ (Greetings, introducing and 

welcoming) 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน (English for working)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การสื่อสารเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ (Communication: date, 

time and place) 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอาเซียนและ
วัฒนธรรมตะวันตก (Dealing with International and ASEAN 
Culture) 

  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน (English for daily life)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร (English for communication)   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
 

******************** 
  



55 

 

หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับบุคลากร 
ของหน่วยงานทางการศึกษา ส าหรับ Facilitators 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานหน้าที่     

Facilitators  
1.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ Facilitators ได ้

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 48 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ(Presentation Skills)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการฝึกอบรม  (Training Skills)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการประชุม (Meeting Skills)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสร้างความสัมพันธ์ (Networking  Skills)   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับบุคลากร 
ของหน่วยงานทางการศึกษา ส าหรับ Project Manager 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานหน้าที่     

Project Manager 
1.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ Project Manager 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 48 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน (Intercultural Awareness)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างความสัมพันธ์ (Networking)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การน าเสนองาน (Presentation)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเป็นพิธีกรในงานพิธีการ (Master of Ceremonies)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเขียนทางธุรกิจ (Business Writing)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดการประชุม (Organizing  Meetings)   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนส าหรับบุคลากร 
ของหน่วยงานทางการศึกษา ส าหรับ Support Team 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานหน้าที่     

Support Team 
1.2 สามารถใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการปฏิบัติงานในหน้าที่ Support Team 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 36 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน (Basic 

knowledge of English for working as a support team) 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ค าศัพท์พ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับงาน (Vocabulary related to work)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ภาษาอังกฤษในการบริการ (Offering services)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารตามสถานการณ์ (English for certain 

situations) 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้ภาษาอังกฤษในการแก้ปัญหา (Problem solving)   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
บุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีองค์ความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงาน 
1.2 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานของรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สามารถ            

ท าหน้าที่บริหารจัดการศึกษาได้อย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 7 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การบริหารการเปลี่ยนแปลง 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 คุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการวิจัย 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้ภาษาในการสื่อสารและการจูงใจ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานและการบริการ 3 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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หลักสูตรส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในสถานศึกษาให้เป็น     

องค์กรแห่งการเรียนรู้          
1.2 มีทักษะ ที่จะพัฒนาแนวทางต่าง ๆ ในการสร้างสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้    
1.3 ได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 27 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง

การเรียนรู้   
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาทักษะกระบวนการคิด 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประสานงานและการสื่อสาร   3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและพัฒนาทีมงาน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

บริหารจัดการในสถานศึกษา 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานรอบ ๓ พ.ศ. 
๒๕๕๔ – ๒๕๕๘ 

3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การก าหนดแนวทางพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การศึกษาดูงาน 6 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  กศน.  สช.  และ อปท. 
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หลักสูตรการพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของผู้บริหารการศึกษา 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาผู้บริหารการศึกษาให้ 
1.1 มีแนวคิดและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาระบบราชการและเป้าหมายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาเกิดประโยชน์สุขแก่ผู้รับบริการ  
1.2 มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 
1.3 มีความรู้และทักษะในการประเมินและจัดท าแผนพัฒนาหน่วยงานตามเกณฑ์การพัฒนา

ระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
1.4 เป็นผู้น าในการก าหนดและขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงานสู่บุคคลในการบริหาร

จัดการศึกษาท่ีส่งผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 Module ดังนี้ 
Module 1 หลักการของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการบริหาร

ภาครัฐ 
  

Module 2 ภาพรวมของการพัฒนาระบบราชการที่ส่งผลต่อการบริหารงานจัดการศึกษา   
Module 3 องค์ประกอบส าคัญของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ   
Module 4 การพัฒนาองค์การข้ันพ้ืนฐานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ   
Module 5 การขับเคลื่อนหน่วยงานตามเกณฑ์การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
  

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
3.2 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3.3 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัด 
3.4 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาล 
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หลักสูตรการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการส าหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาพร้อมที่จะเป็น

ผู้บริหารที่มีการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ 
1.2 เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายที่

ก าหนด ซึ่งส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีความเข้าใจ และมีกรอบการด าเนินงานที่ชัดเจนและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  

1.3 เพ่ือสร้างเสริมเผยแพร่แนวคิดการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการและสร้างเครือข่ายการ
ท างานแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6  Module ดังนี้ 
Module 1 
 

การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ กับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

  

Module 2 มุมมองระดับสากลกับการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   
Module 3 การวางแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการและการจัดท า

ตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) 
  

Module 4 ระบบติดตามประเมินผลการบริหารจัดแบบบูรณาการ   
Module 5 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการ   
Module 6 การประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการศึกษาแบบบูรณาการในการปฏิบัติจริง   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
3.2 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3.3 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด 
3.4 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักการศึกษาเทศบาล 
3.5 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา (ประธานอาชีวศึกษาจังหวัด) 
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หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด 
1.2 มีทักษะการคิดที่หลากหลาย  
1.3 น าความรู้ ทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6  Module จ านวน 33 ชั่วโมง ดังนี้ 
Module 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ศึกษาด้วยตนเอง) 6 ชั่วโมง 
Module 2 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน 3 ชั่วโมง 
Module 3 การบริหาร, การสื่อสารและจูงใจการปฏิบัติงานสู่อาเซียน 6 ชั่วโมง 
Module 4 เทคโนโลยีเพ่ือก้าวเข้าสู่อาเซียน 6 ชั่วโมง 
Module 5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสู่อาเซียน 6 ชั่วโมง 
Module 6 การมุ่งผลสัมฤทธิ์และการพัฒนาตนเองสู่อาเซียน 6 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  
3.2 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
3.3 ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด 
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หลักสูตรการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและสามารถปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้    
1.2 มีแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
1.3 ได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 24 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ยุทธศาสตร์การปฏิบัติงานเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาทักษะการคิด 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การศึกษาดูงาน 6 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
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หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการในองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใน
องคก์รให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะ ที่จะพัฒนาแนวทางต่าง ๆ ในการสร้างองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้  

1.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ การบริหารจัดการในองค์กร 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 9 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การสร้างกลุ่มสัมพันธ์ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใน

องค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาผลงานทางวิชาการ   3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การประสานงานและการสื่อสาร 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างและพัฒนาทีมงาน   3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดการความรู้ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ

บริหารจัดการในองค์กร 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การก าหนดแนวทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การศึกษาดูงาน 6 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. สช. กศน. และ อปท. 
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หลักสูตรพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4  หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแนวคิดการจัดการเรียนการสอนยุคใหม ่   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ครูผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สมรรถนะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
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หลักสูตรพัฒนาองค์การ 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรในเรื่องการพัฒนาองค์การ  

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 7  หน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ท าไมต้องพัฒนาองค์การ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความหมายของการพัฒนาองค์การ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การพัฒนาสู่องค์การสร้างสรรค์   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ผู้น ากับการเปลี่ยนแปลง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างพลังในองค์การ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กิจกรรมทางพฤติกรรมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาองค์การ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การประเมินผลการพัฒนาองค์การ   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
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หลักสูตรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมจิตอาสาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจิตอาสา 
1.2 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูในการ

พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 
1.3 เพ่ือให้ได้รับประสบการณ์และมีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 
1.4 เพ่ือสามารถน าความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ แนวทางที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผู้เรียน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วยเนื้อหาในการด าเนินการพัฒนา ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ 3 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน 
2.1 ความหมายของ คุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา 
2.2 ความส าคัญและองค์ประกอบของจิตอาสา 
2.3 การพัฒนาจิต สร้างจิตอาสา 
2.4 แนวทางการปลูกฝังจิตอาสาและการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา 
2.5 การเสริมสร้างประสบการณ์การสร้างจิตอาสาจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2.6 การเขียนรายงาน สรุปผลการด าเนินงานการพัฒนาจิตอาสา 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
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หลักสูตรพัฒนาทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน 
ส าหรับครูผู้สอนตามหลักสูตรการอาชีวศึกษา 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการออกแบบการจัดการเรียนรู้ตาม

หลักสูตรการอาชีวศึกษา 
1.2 เพ่ือพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและทักษะการท าวิจัยในชั้นเรียนและสามารถใช้

การวิจัยในชั้นเรียนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซ่อมเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้รวมทั้งปรับปรุงการ
เรียนการสอนของตนเอง 

1.3 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของครูในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโดยการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ/เกิดประสิทธิผลและเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.4 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วยเนื้อหาในการด าเนินการพัฒนา ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ 5 วัน 
2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร ได้แก่ การวิเคราะห์เป้าหมายคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านความรู้ ทักษะ

วิชาชีพ เจตคติ/คุณลักษณะที่พึงประสงค์ และการวิเคราะห์หน่วยการเรียนรู้ 
2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน  
2.3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่เน้นกระบวนการคิด

ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาทางสติปัญญา 
2.4 การเตรียมและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกิจกรรมและการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมา

บูรณการหรือประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้  
2.5 การออกแบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลายเหมาะสมกับ

ธรรมชาติของวิชาและพัฒนาการของผู้เรียน 
2.6 การวิเคราะห์วิจัยผลการประเมินเพ่ือน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้

รวมทั้งปรับปรุงการเรียนการสอนของครู 
2.7 การเขียนกิจกรรมเสนอแนะและบันทึกผลหลังสอน รวมทั้งการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน 
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หลักสูตรการพัฒนาครูตามบทบาทหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือส่งเสริมให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1.2 เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดี ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของครูในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

1.3 เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วยเนื้อหาในการด าเนินการพัฒนา ภาควิชาการและฝึกปฏิบัติ 3 วัน 
2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร 
2.2 การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการวางแผนการจัดการเรียนรู้ 
2.3 การออกแบบการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้ตามตัวชี้วัด 
2.4 การเตรียมและเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.5 การวิเคราะห์วิจัยผลการประเมินเพ่ือน ามาใช้ในการซ่อมเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
2.6 รูปแบบวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และพัฒนาการสอนของครู 
2.8 สถิติที่ใช้ในการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และการปรับปรุงการสอนของครู 
2.9 การแปลผลข้อมูลและการน าผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู้และปรับปรุงการสอนของครู 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูผู้สอนในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานและผู้บริหารทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
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หลักสูตรการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนส าหรับครูภาษาอังกฤษ 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ
นักเรียน 

1.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการกิจกรรมพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้ จ านวน 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิด ทฤษฏี และการวัดความคิดสร้างสรรค์ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กิจกรรมและออกแบบกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การใช้ชุดฝึกกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของ

นักเรียน 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เทคนิคการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ
กิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ประสบการณ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ออกแบบการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความคิด

สร้างสรรค์ของนักเรียนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

4 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การน าเสนอแผนการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียน 

2 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
3.1 ครู ทุกสังกัด  
3.2 สมัครเข้ารับการพัฒนาได้ตามความประสงค์ 
 

******************** 
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หลักสูตรวิจัยเป็นฐานสร้างสรรค์กระบวนการคิด 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีทักษะกระบวนการคิด  
1.2 มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน และทักษะที่จ าเป็นใน

การจัดการเรียนรู้  
1.3 มีความสามารถจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสร้างสรรค์กระบวนการคิดได้ 
1.4 น าเสนอแนวทางเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานไปประยุกต์ใช้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้  40 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 กระบวนการคิด 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐานและทักษะ 

ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ 
7 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การจัดการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานสร้างสรรค์ 
กระบวนการคิด 

22 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การน าแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
ไปประยุกต์ใช้ 

2 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูทุกสังกัด 

******************** 
  



72 

 

หลักสูตรสร้างสรรค์โครงงานสืบสานกระบวนการคิด 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.2 มีทักษะที่ใช้ในการจัดท าโครงงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
1.3 ประยุกต์ความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดท าโครงงานได้อย่างเหมาะสม 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้  40 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะกระบวนการในการท าโครงงาน   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความรู้เกี่ยวกับโครงงาน  การคิด และเลือกหัวข้อ และการเขียนเค้าโครง

ของโครงงาน 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การฝึกปฏิบัติการท าโครงงาน   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนรายงานโครงงาน   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การจัดท าแผงโครงงาน   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การน าเสนอและการประเมินโครงงาน   

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์และครู  

 
******************** 
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หลักสูตรสร้างสรรค์กระบวนการคิดสู่อัจฉริยะ 
 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิด 
1.2 มีทักษะการคิดที่หลากหลาย  
1.3 น าความรู้ ทักษะการคิดไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 8 หน่วยการเรียนรู้  21 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมองกับการคิด   2 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ค าถามที่ส่งเสริมการคิด 1 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การคิดวิเคราะห์   3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การคิดแก้ปัญหา 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การคิดสร้างสรรค์ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การบูรณาการคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การวัดทักษะการคิดในชั้นเรียน 3 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้บริหาร  ศึกษานิเทศก์และครู 
 

******************** 
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หลักสูตรเทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 มีความรู้ ความเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทย

ฐานะและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และงานในหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ 
1.2 สามารถวิเคราะห์และน าปัญหาของงานในหน้าที่เข้าสู่กระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ

ประเภทงานวิจัย 
1.3 มีความรู้ ความเข้าใจระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ 
1.4 สามารถสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ เลือกนวัตกรรมที่เหมาะสมในการท าผลงานทาง

วิชาการประเภทงานวิจัย 
1.5 สามารถเขียนโครงร่างการพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การวิเคราะห์ปัญหาจากงานในหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ปัญหาจากงานในหน้าที่ตามมาตรฐานต าแหน่ง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโครงร่างการพัฒนาผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย   

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา 
3.1 ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์ โดยเป็นผู้ที่ไม่อยู่

ระหว่างการเสนอผลงานทางวิชาการเพ่ือขอวิทยฐานะ                
3.2 มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือช านาญการไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึง

วันเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
3.3 มีข้อมูลปัญหาและความต้องการพัฒนางานในหน้าที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนา

ผลงานทางวิชาการประเภทงานวิจัย  
3.4 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตลอดหลักสูตร  
3.5 สามารถปฏิบัติกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายและจัดส่งงานตามที่ก าหนดในหลักสูตร 
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หลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการวิชาการ : การเขียนรายงานการพัฒนานวัตกรรม 
หรือรายงานการวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 ทบทวน ตรวจสอบและปรับปรุงรายงานวิจัย (บทท่ี 1-3) 
1.2 มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

วิธีการสรุป อภิปราย ข้อเสนอแนะ และส่วนอ้างอิง  
1.3 สามารถเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
1.4 สามารถเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1 (ก.ค.ศ.3) 
1.5 สามารถสร้างเสริมให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน าผลงานทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้

ใหม่ไปเผยแพร่ในวงวิชาการ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้  ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การน าเสนอรายงานวิจัย (บทที่ 1-3)   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลและการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล การสรุป 

อภิปรายและข้อเสนอแนะ 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ด้านที่ 3 ส่วนที่ 1   

(ก.ค.ศ.3) 
  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และน าผลงานทางวิชาการที่เป็นองค์ความรู้
ใหม่ไปเผยแพร่ในวงวิชาการ 

  

3. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา 
3.1 ด ารงต าแหน่งครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ โดยเป็นผู้ที่ไม่

อยู่ระหว่างการเสนอผลงานเพื่อขอวิทยฐานะ 
3.2 มีวิทยฐานะช านาญการพิเศษ ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือช านาญการไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันเข้า

รับการพัฒนาตามหลักสูตรนี้ 
3.3 ต้องมีผลงานการวิจัยดังนี้ 

3.3.1 รายงานการวิจัยที่ด าเนินการเขียนรายงานการวิจัยมาแล้วอย่างน้อย 3 บท คือ    
บทที่ 1 บทน า  บทที่ 2  เอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง บทที่3  วิธีด าเนินการวิจัย 

3.3.2 เป็นรายงานการวิจัยที่ยังไม่ได้มีการเสนอเพ่ือขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ  
3.3.3 เป็นรายงานการวิจัยที่ไม่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน

และต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 
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หลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ (ประเภทนวัตกรรม)  
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองได้  
1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาผลงานทางวิชาการประเภทนวัตกรรมได้  
1.3 ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการประเภทนวัตกรรมได้   
1.4 เขียนรายงานผลงานทางวิชาการประเภทนวัตกรรมได้  
1.5 สร้างเครือข่ายและขยายผลงานทางวิชาการ ประเภทนวัตกรรมได้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้  30 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจาะประเด็นปัญหาการเขียน รายงานผลการปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจาะประเด็นปัญหาผลงานทางวิชาการ 

ประเภทนวัตกรรมของตนเอง 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขรายงานผลงานทางวิชาการ 
ประเภทนวัตกรรมตามประเด็นปัญหา 

6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ  
ประเภทนวัตกรรม 

15 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและขยายผลงานทางวิชาการ 
ประเภทนวัตกรรม 

3 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
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หลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ (ประเภทวิจัย)  
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองได้  
1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาผลงานทางวิชาการประเภทวิจัยได้  
1.3 ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการประเภทวิจัยได้  
1.4 เขียนรายงานผลงานทางวิชาการประเภทวิจัยได้  
1.5 สร้างเครือข่ายและขยายผลงานทางวิชาการประเภทวิจัยได ้

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้  30 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจาะประเด็นปัญหาการเขียน รายงานผลการปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจาะประเด็นปัญหาผลงานทางวิชาการ  

ประเภทวิจัยของตนเอง 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขรายงานผลงานทางวิชาการ  
ประเภทวิจัยตามประเด็นปัญหา 

6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ ประเภทวิจัย 15 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและขยายผลงานทางวิชาการ  

ประเภทวิจัย 
3 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
        ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีเคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

******************** 
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หลักสูตรการพัฒนาผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน ๆ (ประเภทประเมินโครงการ)  
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 

 

 
1. จุดประสงค์ของหลักสูตร 

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
1.1 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการเขียนรายงานผลการปฏิบัติงานของตนเองได้  
1.2 วิเคราะห์ประเด็นปัญหาผลงานทางวิชาการประเภทประเมินโครงการได้  
1.3 ปรับปรุงแก้ไขผลงานทางวิชาการประเภทประเมินโครงการได้  
1.4 เขียนรายงานผลงานทางวิชาการประเภทประเมินโครงการได้  
1.5 สร้างเครือข่ายและขยายผลงานทางวิชาการประเภทประเมินโครงการได้ 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้  30 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเจาะประเด็นปัญหาการเขียน รายงานผลการปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเจาะประเด็นปัญหาผลงานทางวิชาการ  

ประเภทประเมินโครงการของตนเอง 
3 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขรายงานผลงานทางวิชาการ  
ประเภทประเมินโครงการตามประเด็นปัญหา 

6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนรายงานผลงานทางวิชาการ  
ประเภทประเมินโครงการ 

15 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างเครือข่ายและขยายผลงานทางวิชาการ  
ประเภทประเมินโครงการ 

3 ชั่วโมง 

3. กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เคยขอรับการประเมินวิทยฐานะเชี่ยวชาญ 
 

******************** 
  



79 

 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษาสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ตามสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษา 8 สมรรถนะ ได้แก่ 1) 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 2) วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน 3) การบริหารจัดการ
ภายใต้สภาวการณ์จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4) การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 5) การใช้เทคโนโลยี
เพ่ือเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 6) การประสานภาคีเครือข่ายเพ่ือความร่วมมือการ
จัดการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน 7) การนิเทศ ติดตามผลการด าเนินงาน 8) เทคโนโลยีในการติดต่อสื่อสาร
กับภาคีเครือข่ายในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

1.2 เพ่ือพัฒนาทักษะสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน  
1.3 เพ่ือเปิดโลกทัศน์การบริหารงานทางการศึกษาสู่อาเซียนให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือการ

เตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้  33 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ศึกษาด้วยตนเอง) 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประชาคมอาเซียนกับการศึกษาไทย 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 English Language Proficiency Development 

Responding to the Needs to Prepare for The 
ASEAN community 

12 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิสัยทัศน์ ความท้าทายของเทคโนโลยีเกิดใหม่กับ
การศึกษาไทย 

6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างภาวะผู้น ากับการวางแผนและบริหารงาน
เชิงรุกเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ ASEAN community 

6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3 ชั่วโมง 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
3.1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา 
3.2 มีความพร้อมและมีเวลาเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

******************** 
  



80 

 

หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะครูสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
 

 
1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 เพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้ตามสมรรถนะของครู 12 สมรรถนะ ได้แก่ 1) ประชาคมอาเซียน 
2) กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษา 3) การใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร 4) การใช้หนังสือ สื่อ 
ภาษาต่างประเทศในการจัดการเรียนรู้ 5) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ICT) ในการจัดการเรียนรู้ ระบบออนไลน์ 
(Online) และออฟไลน์ (Offline) 6) การใช้เทคนิคและวิธีสอนที่หลากหลายในการจัดการเรียนรู้                  
7) การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการจัดการเรียนรู้ทั้งในประเทศ และในกลุ่มประชาคมอาเซียน                        
8) การวิจัย สื่อ นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 9) การพัฒนาหลักสูตร 10) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
11) การพัฒนาตนเองและวิชาชีพ และ 12) การท างานเป็นทีม 

1.2 เพ่ือพัฒนาทักษะสมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่อาเซียน  
1.3 เพ่ือเปิดโลกทัศน์การบริหารงานทางการศึกษาสู่อาเซียนให้แก่ครูเพ่ือการเตรียมความพร้อม

ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

2. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้  33 ชั่วโมง ดังนี้ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ศึกษาด้วยตนเอง) 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประชาคมอาเซียนกับการศึกษาไทย 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 English ASEAN Camp to Prepare for The ASEAN 

community 
12 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 วิสัยทัศน์ ความท้าทายของเทคโนโลยีเกิดใหม่กับ
การศึกษาไทย 

6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทคนิคการคิดเชิงบวกและการท างานเชิงรุก 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กระบวนทัศน์ใหม่ทางการศึกษาในศตวรรษที่ 21 3 ชั่วโมง 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
3.1 เป็นครู ทุกสังกัด ทุกระดับ 
3.2 มีความพร้อมและมีเวลาเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด 
 

******************** 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

หลักสูตรความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น 
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หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น  
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา โลก อวกาศ และดาราศาสตร์) 

 

 
1. ด าเนินงานร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

2. จุดประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
2.1 เพ่ิมพูนศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถ

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
2.2 เพ่ิมพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ได้อย่างมีประสิทธิผล 
2.3 สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอนวิทยาศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
2.4 เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน จ านวน 46 ชั่วโมง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การประกอบวิชาชีพครู 6 ชั่วโมง 
ส่วนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์มาตรฐาน

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้ช่วย หรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น   
และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

24 ชั่วโมง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูวิทยาศาสตร์บรรจุใหม่ระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย   
******************** 
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หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น    
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
1. ด าเนินงานร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

2. จุดประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
2.1 เพ่ิมพูนศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถ    

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้อย่างมีประสิทธิผล 
2.2 เพ่ิมพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์   

ได้อย่างมีประสิทธิผล 
2.3 สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอนคณิตศาสตร์อย่างครูมืออาชีพ 
2.4 เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูผู้สอนจากโรงเรียน

อ่ืนในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน เชื่อมโยงให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันต่อไป 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน จ านวน 46 ชั่วโมง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การประกอบวิชาชีพครู 6 ชั่วโมง 
ส่วนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์มาตรฐาน

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้ช่วย หรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

16 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์          
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 

24 ชั่วโมง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูคณิตศาสตร์บรรจุใหม่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

******************** 
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หลักสูตรพัฒนาครูผู้ช่วยหรือครูบรรจุใหม่วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

 

 
1. ด าเนินงานร่วมกับ 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) 

2. จุดประสงค์ของหลักสูตร 
เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
2.1 เพ่ิมพูนศักยภาพทั้งทางด้านความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระผนวกกับวิธีสอน สามารถ

จัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
2.2 เพ่ิมพูนศักยภาพทั้งทางด้านวิธีสอน สามารถจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล 
2.3 สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในการเป็นครูผู้สอนเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารอย่างครูมืออาชีพ 
2.4 เสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการช่วยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 3 ส่วน จ านวน 46 ชั่วโมง ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การประกอบวิชาชีพครู 6 ชั่วโมง 
ส่วนที่ 2 การพัฒนาสมรรถนะความรู้ความสามารถ ในการวิเคราะห์มาตรฐาน

หลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การสร้างหน่วยการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผล การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้อย่างเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ครูผู้ช่วย หรือครูบรรจุใหม่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย 

16 ชั่วโมง 

ส่วนที่ 3 การพัฒนาสมรรถนะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ
มัธยมศึกษาตอนปลายตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2551 

24 ชั่วโมง 

4. กลุ่มเป้าหมาย 
ครูเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บรรจุใหม่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
 

******************** 
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หลักสูตรผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
 

 
1. ด าเนินงานร่วมกับ 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

2. จุดประสงค์ของหลักสูตร 
2.1 เพ่ือสร้างผู้น ารุ่นใหม่ที่มีกระบวนทัศน์ ทักษะ ภาวะผู้น า และการท างานแบบรวมหมู่ 

(Collective Leadership) สามารถพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในระดับพ้ืนที่และ
ระดับประเทศได ้

2.2 เพ่ือสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายที่เข้มแข็งของผู้น าการศึกษาจากหลายภาคส่วนของสังคม ทั้ง
ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะเด็ก
และเยาวชนในลักษณะของเครือข่ายพหุภาคี 

2.3 เพ่ือให้เกิดนวัตกรรมการพัฒนาผู้น าการเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานที่ร่วมโครงการ เป็นแหล่ง
เรียนรู้และเกิดการถ่ายทอดความเป็นผู้น าจากผู้น ารุ่นก่อนสู่ผู้น ารุ่นใหม่ในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และเกิด
นวัตกรรมใหม่ในการพัฒนาการศึกษาเพ่ือพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนในอนาคต 

2.4 เพ่ือพัฒนาองค์กร (สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา)  ให้เกิด          
การเปลี่ยนแปลงกระบวนการทัศน์และกระบวนการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาใน
รูปแบบใหม่ 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 
ประกอบด้วย 6 กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ละ 3 - 5 วัน ดังนี้ 
กระบวนการเรียนรู้ 1 การเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตน วิสัยทัศน์การพัฒนา ความกล้าหาญทางจริยธรรม  

(Learning for Self Development Vision of Educational and 
Moral Courage) 

  

กระบวนการเรียนรู้ 2 การคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร  
(System Thinking, Learning & Organizing Skill) 

  

กระบวนการเรียนรู้ 3 การสื่อสารสังคม สื่อสาธารณะเพ่ือการเรียนรู้ และสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Social Communication Public 
Communication for Learning and Social Media for Education 
Change) 

  

กระบวนการเรียนรู้ 4 การสร้างนวัตกรรมในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
(Innovation Building in Education Change) 

  

กระบวนการเรียนรู้ 5 กระบวนทัศน์ทางการศึกษาใหม่ และการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่  
(New Paradigm in Education and Learning Approach) 

  

กระบวนการเรียนรู้ 6 ผู้น าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษากับการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน   

รวมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันโดยการศึกษาดูงานต่างประเทศ  จ านวน 1 ครั้ง การศึกษา    
ดูงานในประเทศ จ านวน 3 ครั้ง และจัดท าโครงการพิเศษในพื้นที่ เป็นเวลา 1 ปี 
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4. กลุ่มเป้าหมาย 
ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นละ ๔๐ คน จ านวน ๒ รุ่น รวม ๘๐ คน ประกอบด้วย 
- ภาครัฐ จากหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงศึกษาธิการและนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
- ภาคเอกชน 
- ภาคสื่อสารมวลชน 
- ภาคประชาสังคม (องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO’s) 

******************** 
 


