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ก

คานา
ด้วยสำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด รำยละเอียดตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.5/ว19 ลงวัน ที่ 27 สิงหำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒ นำดังกล่ำว กำหนดให้
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บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ ในกำรนี้ ได้ดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร กำรประเมินผล
รวมทั้งจัดทำรำยละเอียดประกอบกำรดำเนินกำรพัฒนำ เพื่อเป็นกรอบ ทิศทำง แนวปฏิบัติ ให้ผู้เข้ำรับ
กำรพั ฒ นำมี ค วำมรู้ ทั ก ษะ เจตคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ ที่ เ หมำะสม
ยึ ด หลั ก ธรรมมำภิ บ ำลในกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ ในอั น ที่ จ ะท ำให้ ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรเกิ ด
ประสิ ท ธิ ภ ำพ ประสิ ท ธิ ผ ล และควำมก้ำ วหน้ ำ แก่ร ำชกำร และเป็ นเอกสำรส ำหรับ ผู้ ปฏิ บั ติง ำนที่
เกี่ยวข้อง สำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ.
กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรระดับสูงที่ให้คำปรึกษำ แนะนำ สนับสนุน ตลอดจนคณะทำงำน
จัดทำรำยงำนรำยละเอียดหลักสูตร และคณะกรรมกำรดำเนินกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้
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ตอนที่ 1
บทนา
ความเป็นมา
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำร
จังหวัด โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11
ลงวัน ที่ 18 พฤษภำคม 2563 ซึ่ง หลั ก เกณฑ์ และวิธีก ำรพั ฒ นำก ำหนดให้ ส ำนั กงำนปลั ด กระทรวง
ศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตร ตำมขอบข่ำยกำรพัฒนำ แบ่งเป็น
3 ส่วน (ระยะเวลำกำรพัฒนำตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดไม่น้อยกว่ำ 35 วัน ศึกษำธิกำรจังหวัด
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ
ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ ำเป็ น ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำน ได้ แ ก่
กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะ
บุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผล
กำรศึกษำ 2) วินัย กำรรักษำวินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 3) กำรนำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 4) กำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 5) กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบ
กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ 6) กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2
กำรเรียนรู้ในสภำพจริง และส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
กำรศึ ก ษำในจั ง หวั ด ประกอบกั บ ได้ น ำมำตรฐำนต ำแหน่ ง ของศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด มำวิ เ ครำะห์
(ตำมหนั งสื อ ที่ ศธ 0205.6/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560) รวมทั้งกำรวิเครำะห์ อ ำนำจหน้ำที่ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 2559 : 30)
จำกควำมเป็น มำดัง กล่ำ วข้ำ งต้น ส ำนัก งำนปลัด กระทรวงศึก ษำธิก ำรได้ มอบหมำยให้
สถำบัน พัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำ เป็น ผู้ดำเนิน กำรพัฒ นำ และได้พัฒ นำ
หลัก สูต ร และจัด ท ำรำยละเอีย ดหลัก สูต ร กำรพั ฒ นำผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กให้ ด ำรงต ำแหน่ ง
รองศึกษำธิกำรจังหวัดให้สอดคล้องกับหลั กเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่งของ
รองศึกษำธิกำรจั งหวัด ควำมเป็ น ผู้ นำทำงกำรศึกษำ และกำรเป็น ผู้ แทนของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในจังหวัด
2. เสริ มสร้ ำงกำรเรี ยนรู้ ในสภำพจริ ง ของกำรปฏิ บั ติง ำนในส ำนัก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
ตลอดจนมีควำมรอบรู้ บ ริ บทด้ำนสั งคม วัฒ นธรรม กำรศึกษำของจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
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3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรีย นรู้ใ นสภำพจริ ง น ำเสนอแผนกลยุท ธ์ก ำรพั ฒ นำงำนด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
4. เสริมสร้ำงสุขภำพกำย สุขภำพจิต ค่ำนิยม อำรมณ์ สังคม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบด้วย
3 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 38 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จำนวน 16 วัน 102 ชั่วโมง )
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จำนวน 16 วัน)
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด (จำนวน 6 วัน)
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 16 วัน 102 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (48 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
9 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
9 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
9 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (6 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล
3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศึกษา (12 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด 6 ชั่วโมง
กำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจทิ ัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดศึกษา (27 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
18 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง)
รำยวิชำ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือใน 3 ชั่วโมง
กำรพัฒนำกำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่
มีน วั ตกรรมหรื อมี กำรปฏิบั ติงำนดี เด่น เป็น แบบอย่ำ งได้ ในภำรกิจ ควำมรับ ผิ ดชอบตำมมำตรฐำน
ตำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์
ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัด (จานวน 6 วัน)
ให้ผู้เข้ำรั บกำรพัฒ นำจั ดทำแผนกลยุทธ์ กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย
ระยะเวลาในการพัฒนา
ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จำนวน 38 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จำนวน 16 วัน
ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง จำนวน 16 วัน
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด จำนวน 6 วัน
วิธีการพัฒนา
1. ใช้ วิธีกำรเรี ย นรู้ ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนกำร Active
Learning, Case Study, Lecture กำรสรุปองค์ควำมรู้
2. กำรเรี ย นรู ้ ใ นสภำพจริ ง ในส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด มี น วั ต กรรม หรื อ มี
กำรปฏิ บั ติ ง ำนที่ เ ป็ น เลิ ศ
3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำร
อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม และกำรสะท้อนควำมคิด (Reflection) เน้นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย
และกำรฝึ กปฏิบั ติที่มีผ ลต่อกำรพัฒ นำประสิ ทธิภ ำพ ประสิ ทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้ เหมำะสมกับ
ตำแหน่ง
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มาตรฐานการพัฒนา
ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้
1. กำรบริหำรจัดกำร
จัดทำรำยละเอียดหลักสูตรและดำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก.ค.ศ. กำหนด สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยำกร ดำเนินกำรพัฒนำโดยยึดควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จัดวิทยำกร
เป็นคณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ
2. วิทยำกร และวิทยำกรพี่เลี้ยง
คัดเลือกวิทยำกรและวิทยำกรพี่เ ลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และ
ประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในเชิงวิ ช ำกำรและทำงกำรบริห ำรในเรื่องที่รับผิ ดชอบและสร้ำ ง
บรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นสำคัญที่สุด
3. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
จัดทำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒนำส่งให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึก ษำล่วงหน้ำเป็นเวลำ
พอสมควร จัดหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มีปริมำณ
เพียงพอ
4. สถำนที่ทใี่ ช้ในกำรพัฒนำ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำต้องมีควำมเหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่งศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ
5. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำมุ่ ง เน้ น กำรประเมิ น ตำมสภำพจริ ง และได้ ม ำตรฐำน
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่ รั บผิดชอบกำรพัฒนำ และวิทยำกร รวมทั้งวิทยำกรพี่เลี้ยงปรึกษำหำรือ
ร่วมกันเกี่ยวกับหลักกำร วิธีกำร เครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งดำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
คุณสมบัติของวิทยากร
วิทยำกรที่ให้กำรพัฒนำ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่เข้ำใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และประสบควำมสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพในสำระของหน่วยกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
3. มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำโดยถือว่ำผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำคัญที่สุด
สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา
1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ใบงำน แบบฝึก แบบตรวจสอบรำยกำร แบบทดสอบ เอกสำรประกอบกำร
พัฒนำและคู่มือต่ำง ๆ
2. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์
3. แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
4. กรณีตัวอย่ำงและกรณีศึกษำ
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การประเมินผลการพัฒนา
กำรประเมินผลกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษำธิกำรจังหวัด เป็น
กำรประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำรประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำและ
เมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย โดยยึดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำที่ ก.ค.ศ. กำหนด
เป็นสำคัญ
การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร
ก. กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ และ
ข. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ก. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
ข. การประเมินผลการพัฒนา
1. การประเมินก่อนการพัฒนา
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบ
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำหรับตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด
2. การประเมินระหว่างการพัฒนา
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย
1.1 ประเมินจำกกำรสรุปองค์ควำมรู้ (ร้อยละ 20)
1.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย
2.1 พฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 10)
2.2 กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้จำกสภำพจริง (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในจังหวัด (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย
3.1 ประเมินกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล) และทักษะในกำรนำเสนอ (ร้อยละ 30)
3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
3. การประเมินผลหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (ร้อยละ 10)
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจำแนกตำมระยะเวลำกำรพัฒนำที่
ก.ค.ศ. กำหนด
ระหว่าง
หลัง
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ก. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด
ข. การประเมินผลการพัฒนา
ก่อน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
หลัง
(ร้อยละ 30)
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 40)
(ร้อยละ 10)
Pre-test 1. ประเมินกำร 1. พฤติกรรมกำร
1. ประเมินกำรศึกษำ
Post-test
สรุป
เรียนรู้ในสภำพจริง
ส่วนบุคคล : IS
(ร้อยละ 10)
องค์ควำมรู้
(ร้อยละ 10)
(แผนกลยุทธ์กำร
(ร้อยละ 20)
พัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล)
และทักษะในกำร
นำเสนอ
(ร้อยละ 30)
2. ประเมิน
2. กำรสรุปองค์ควำมรู้ 2. ประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรม
จำกกำรเรียนรู้จำก
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
สภำพจริง
(ร้อยละ 10)
ก่อน

เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำร
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ โดยมอบหมำยให้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดทำรำยละเอียดหลักสูตร ดำเนินกำรพัฒนำ
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรพัฒนำให้ ก.ค.ศ. ทรำบ
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ตอนที่ 2
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 16 วัน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา เวลา 48 ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะในกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำครอบคลุ ม เนื้ อ หำสำระเกี่ ย วกั บ
กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรสำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์
คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร และกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน
สั่ ง กำร มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมิ น ผล ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หำงำนของส ำนั ก งำน
ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ด้ ำ นแผนงำน ด้ ำ นบริ ห ำรงำน ด้ ำ นบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล และด้ ำ นบริ ห ำร
ทรั พ ยำกรและงบประมำณ อย่ ำ งมีป ระสิ ท ธิภ ำพ คุ้ม ค่ำ และเป็ นไปตำมเป้ำ หมำยและผลสั ม ฤทธิ์
ที่กำหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำร
สำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำน
และโครงกำร และกำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
2. สำมำรถในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน สั่งกำร มอบหมำย กำกับ แนะนำ
ตรวจสอบ ประเมิ น ผล ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หำงำนของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ด้ ำ นแผนงำน
ด้ำนบริ ห ำรงำน ด้ ำนบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคล และด้ำ นบริห ำรทรัพ ยำกรและงบประมำณ อย่ ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
รายวิชา

จำนวน 10 รำยวิชำ รวม 48 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง

8
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.1 การบริหารงานแผนงาน

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริห ำรงำนแผนงำนครอบคลุ ม เนื้อหำสำระ กำรวำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจัดทำ
แผนปฏิบั ติร ำชกำรและแผนพัฒ นำกำรศึ กษำ ในจังหวัดเพื่อก ำหนดเป้ ำหมำยและผลสั ม ฤทธิ์ ของ
หน่ ว ยงำน ให้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยและทิ ศ ทำงกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำระดั บ ภำคและ
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย แผนพัฒ นำกำรศึกษำในจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน โครงกำร และสำมำรถวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดที่มี
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
และแผนพัฒนำกำรศึกษำ ในจังหวัดเพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้มีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค และกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำย
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ในจังหวัด
2. สำมำรถวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของ
ทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. วำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรและแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ในจังหวัดเพื่อกำหนดเป้ ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ของหน่ว ยงำน ให้ มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและ
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค และกระทรวงศึกษำธิกำร
2. นโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.2 การบริหารการเรียนรู้

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริหำรกำรเรียนรู้ ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสำมำรถตรวจ
ติดตำม กำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
2. สำมำรถตรวจ ติ ด ตำม ก ำกั บ ดู แ ล กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
กำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงและของรัฐบำล
ขอบข่ายเนื้อหา
กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนและกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นรู้ ให้ เ ป็ น ไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.3 การบริหารจัดการสานักงานศึกษาธิการจังหวัดในยุคใหม่ เวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กลยุทธ์
ระบบงำน และวิธีก ำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ ำ หน้ ำ ที่ ใ นหน่ ว ยงำนที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำ มี ค วำมรู้ ค วำมเข้ ำ ใจ
และสำมำรถกำกับ เร่งรัด ติดตำม นิเทศกำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนกำรศึกษำในจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีก ำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
2. สำมำรถกำกับ เร่งรัด ติดตำม นิเทศกำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนกำรศึกษำในจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
กลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีก ำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.4 การบริหารเชิงกลยุทธ์
1.4.1 แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

เวลา 9 ชั่วโมง
เวลา 6 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริห ำรเชิงกลยุ ทธ์ ครอบคลุ มเนื้อหำสำระ กำรบริห ำรเชิงกลยุทธ์ กำรวำงแผน และ
กำรจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยสำคัญของ
กำรวำงแผนกลยุทธ์สำหรับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรวำงแผน และกำรจัดทำแผนเชิงกล
ยุทธ์ กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยสำคัญของกำรวำงแผนกลยุทธ์
สำหรับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
2. สำมำรถจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
2. กำรวำงแผน และกำรจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
22 กำรกำหนดทิศทำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
2.3 กำรกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด
24. กำรกำหนดแผนงำนและโครงกำร
3. กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ
3.1 กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดกลยุทธ์
3.2 กำรจั ด ท ำแผนที่ ยุ ท ธศำสตร์ แ ละกำรประยุ ก ต์ ใช้ แ ผนที่ ยุ ทธศำสตร์ กับ ส ำนัก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
3.3 กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยจำกองค์กรสู่บุคคล
4. ปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
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1.4.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมเนื้อหำสำระ แนวโน้มของกำร
พัฒ นำเทคโนโลยี เพื่ อกำรบริ ห ำรกำรศึ กษำ ควำมส ำคั ญของกำรพัฒ นำเทคโนโลยีเ พื่อกำรบริห ำร
กำรศึกษำ นโยบำย แผน และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
กำรจั ดทำแผนกลยุ ทธ์กำรพัฒนำงำนด้ว ยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน
โครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยสำคัญของกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ แนวโน้มของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
ควำมส ำคั ญของกำรพัฒ นำเทคโนโลยี เพื่อ กำรบริห ำรกำรศึ กษำ นโยบำย แผน และยุท ธศำสตร์ ที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
2. สำมำรถจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรแปลงนโยบำย
เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติเพื่อผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ควำมสำเร็จด้ำน
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ขอบข่ายเนื้อหา
1. แนวโน้มของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
2. ควำมสำคัญของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
3. นโยบำย แผน และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
4. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
4.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
4.2 กำรกำหนดทิศทำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
4.3 กำรกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด
4.4 กำรกำหนดแผนงำนและโครงกำร
3. กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ
4. ปัจจัยสำคัญของกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลครอบคลุมเนื้อหำสำระ ระบบงำนและอัตรำกำลัง
บุคลำกรในหน่วยงำน พัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำร
ใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถกำกับดูแล บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในหน่วยงำนรวมทั้งหำแนวทำงใหม่ ๆ สำหรับ
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในกำรผลิต บริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ระบบงำนและอัตรำกำลั งบุคลำกรในหน่ว ยงำน พัฒ นำ
สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล
2. สำมำรถกำกับดูแล บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในหน่วยงำนรวมทั้งหำแนวทำง
ใหม่ ๆ สำหรับพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในกำรผลิต บริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
ขอบข่ายเนื้อหา
1. ระบบงำนและอัตรำกำลังบุคลำกรในหน่วยงำน
2. พัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
3. กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.6 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริ ห ำรทรั พยำกรและงบประมำณครอบคลุ มเนื้ อหำสำระ กฎหมำยและระเบี ย บที่
เกี่ยวข้องกับงบประมำณ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และ
เป็น ไปตำมเป้ำหมำยของส่ว นรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้ ผู้เข้ำรับกำรพัฒ นำมีควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจ และสำมำรถวำงแผน ติ ด ตำมตรวจสอบ กำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำ ณ ให้ เ กิ ด
ประสิทธิภำพคุ้มค่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ วำงแผนกำร
ใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
และกระทรวงศึกษำธิกำร
2. สำมำรถวำงแผน ติดตำม ตรวจสอบ กำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิด
ประสิทธิภำพคุ้มค่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ
2. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.7 การบริหารงานเลขานุการองค์คณะบุคคล

เวลา 9 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคลครอบคลุมเนื้อหำสำระ บทบำทภำรกิจของผู้แทน
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรในจั ง หวั ด ปฏิ บั ติ ง ำนรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ ำ ที่ ข อง กศจ . อกศจ. และ
คณะกรรมกำรชุ ด ต่ ำ ง ๆ ของจั ง หวั ด แนวนโยบำย ประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ กลยุ ท ธ์ ควำมคำดหวั ง
เป้ ำหมำยควำมส ำเร็ จ ด้ำนกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร และบทบำทหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร กศจ. เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำมี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ในบทบำทของผู้ แ ทน
กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรในจั ง หวัด กศจ. อกศจ. คณะกรรมกำรชุ ด ต่ ำ ง ๆ ของจัง หวั ด และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และอำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย กำกับ
แนะน ำ ตรวจสอบ ตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หำ ในฐำนะผู้ ช่ ว ยเลขำนุ ก ำรคณะกรรมกำร กศจ. ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำทของผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด กศจ. อกศจ.
และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด
2. สำมำรถปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และอำนวยกำร สั่งรำชกำร
มอบหมำย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ตัดสินใจแก้ปัญหำ ในฐำนะผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กศจ.
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บทบำทภำรกิจของผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด
2. แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวังและเป้ำหมำยควำมสำเร็จด้ ำน
กำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
3. บทบำทหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กศจ.
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.8 การบริหารการศึกษาเอกชน

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำเอกชนครอบคลุ ม เนื้ อ หำสำระ ระเบี ย บ กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
กำรศึกษำเอกชน รูปแบบวิธีกำรทำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษำ
แนะนำ และกำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ
กฎหมำยที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรศึ ก ษำเอกชน รู ป แบบวิ ธี ก ำรท ำงำน กำรบริ ห ำรกำรศึ ก ษำเอกชน
กำรช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษำแนะนำ กำรศึกษำเอกชน กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน และสำมำรถตรวจ
ติดตำม กำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเอกชน รูปแบบ
วิธีกำรทำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษำแนะนำ กำรศึกษำเอกชน
กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน
2. สำมำรถตรวจ ติดตำม กำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล
ขอบข่ายเนื้อหา
1. ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเอกชน
2. รูปแบบวิธีกำรทำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
3. กำรช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษำแนะนำ กำรศึกษำเอกชน
4. กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

23
รายวิชาที่ 1.9 การบูรณาการแผนงานและโครงการ

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำรครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร
กิ จ กรรม รวมทั้ ง บู ร ณำกำรแผนกำรศึ ก ษำทั้ ง ระบบให้ มี ค วำมสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยและทิ ศ ทำง
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ในกำรผลักดันให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม แผน
กำรศึกษำทั้งระบบ และสำมำรถกำกับ เร่งรัด กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับจังหวัดให้เป็นไป
ตำมทิ ศ ทำงแนวนโยบำยประเด็ น ยุ ท ธศำสตร์ ก ลยุ ท ธ์ แ ละเป้ ำ หมำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำของ กระทรวง
ศึกษำธิกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม แผนกำรศึกษำทั้งระบบ
2. สำมำรถกำกับ เร่งรัด กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับจังหวัดให้เป็นไปตำมทิศทำง
แนวนโยบำยประเด็นยุทธศำสตร์กลยุทธ์และเป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ขอบข่ายเนื้อหา
บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม รวมทั้งบูรณำกำรแผนกำรศึกษำทั้งระบบให้มีควำม
สอดคล้ องกับ นโยบำยและทิศ ทำงกำรพั ฒ นำกำรศึกษำ ในกำรผลั กดั นให้ บรรลุ ตำมเป้ำ หมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

25
รายวิชาที่ 1.10 การติดตามและประเมินผลการศึกษา

เวลา 9 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กำรตรวจ
รำชกำรและติ ดตำมประเมิน ผล กำรปฏิ บั ติง ำนของส่ ว นรำชกำร หน่ ว ยงำน สถำนศึก ษำในสั ง กั ด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และกำรประเมินผลโครงกำร เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ย วกับ ตั ว ชี้วัด ค่ำเป้ ำหมำย กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิ บัติงำนของ
ส่วนรำชกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประเมิ น ผลโครงกำร และสำมำรถด ำเนิ น กำรเกี่ ย วกั บ กำรตรวจรำชกำรติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และสำมำรถ
ประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ตั ว ชี้ วั ด ค่ ำ เป้ ำ หมำย กำรตรวจรำชกำรและติ ด ตำม
ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด และควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินผลโครงกำร
2. สำมำรถดำเนิ น กำรเกี่ ย วกับ กำรตรวจรำชกำรติดตำม ประเมิ นผลกำรปฏิ บัติงำนของ
ส่วนรำชกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
3. สำมำรถประเมินผลกำรดำเนินงำนโครงกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. ควำมรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
2. กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
3. กำรประเมินผลโครงกำร
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

27
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ
บทบำทของรองศึกษำธิกำรจังหวัดกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ วินัย
กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒ นำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ วินัย และบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
3. สำมำรถน ำคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ ไปใช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่ำงที่ดี
4. สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
รายวิชา
จำนวน 2 รำยวิชำ รวม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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รายวิชาที่ 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรสร้ำง
จิตสำนึก ควำมศรัทธำในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 หลักธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิช ำชีพส ำหรั บผู้ บ ริ หำรทำงกำรศึกษำ กำรเป็นผู้ นำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรสร้ำ งจิตส ำนึก ควำมศรัทธำในกำรพัฒ นำคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พ.ศ. 2546 หลักธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพสำหรับผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ กำรเป็นผู้นำ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. สำมำรถน ำคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ ไปใช้ ใ นกำรปฏิ บั ติ ต นเป็ น
แบบอย่ำงที่ดี
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมศรัทธำในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546
2. หลักธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพสำหรับผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ
3. กำรเป็นผู้นำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 2.2 วินัย การดาเนินการทางวินัย และหลักธรรมาภิบาล เวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำลครอบคลุมเนื้อหำสำระบทบำทนักบริหำร
ตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง
กำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรทำผิดวินัย พฤติกรรมต้นแบบของผู้นำที่เสริมสร้ำงและป้องกันกำรทำผิด
วินัยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเมื่อมีกำรทำผิดวินัย กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
วินัยตำม พ.ร.บ. ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทนักบริหำรตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรทำผิดวินัย พฤติกรรม
ต้นแบบของผู้นำที่เสริมสร้ำงและป้องกันกำรทำผิดวินัย หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเมื่อ
มีกำรทำผิดวินัย กำรอุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับวินัยตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
2. สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บทบำทนั ก บริ ห ำรตำมบทบั ญ ญั ติ ข องพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น
พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรทำผิดวินัย
2. พฤติกรรมต้นแบบของผู้นำที่เสริมสร้ำงและป้องกันกำรทำผิดวินัย
3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเมื่อมีกำรทำผิดวินัย กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่
เกี่ยวกับวินัยตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
4. วิเครำะห์ case study
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศึกษา (เวลา 12 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
นโยบำย กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำ
สำระเกี่ยวกับ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด กำรศึกษำ นโยบำยทำงกำรศึกษำ
และผู้ น ำทำงวิช ำกำร เพื่อให้ผู้ เข้ำรั บกำรพัฒ นำมีโอกำสพบผู้ บริห ำรระดับสู งกระทรวงศึกษำธิกำร
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ Thailand 4.0
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
รวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในจั ง หวั ด ให้ ส อดคล้ อ งไปในทิ ศ ทำงเดี ย วกั น และสำมำรถเป็ น ผู้ น ำทำงวิ ช ำกำรในกำรบริ ห ำร
จัดกำรศึกษำ นำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำน
ทำงกำรศึ กษำของส ำนั ก งำนศึ กษำธิก ำรจังหวัด ให้ มีค วำมเชื่ อมโยงกับ เป้ ำหมำยและวัต ถุป ระสงค์
ในทุกมิติของจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. พบผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่
Thailand 4.0 แผนปฏิรู ป ประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริห ำร
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
3. มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน
4. สำมำรถเป็ น ผู้ น ำทำงวิช ำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ นำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
รายวิชา
จำนวน 2 รำยวิชำ รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
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รายวิชาที่ 3.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา
เวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
กฎหมำยและระเบี ยบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ ย วกั บ แผนกำรศึ ก ษำแห่ ง ชำติ 2560–2579 กั บ กำรพั ฒ นำสู่ Thailand 4.0 แผนปฏิ รู ป ประเทศ
ด้ ำ นกำรศึ ก ษำกฎหมำยและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กำรบริ ห ำรกำรจั ด กำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ
กำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้
ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำมเชื่ อมโยงกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจเกี่ ยวกั บ แผนกำรศึ กษำแห่ งชำติ พ.ศ. 2560–2579 กั บกำรพั ฒนำสู่
Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ
2. สำมำรถน ำควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ แผนและนโยบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำไป ใช้ ใ นกำรวำงแผน
กำรดำเนิ นงำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ Thailand 4.0
2. แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ
3. กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 3.2 นโยบายการศึกษาและผู้นาทางวิชาการ

เวลา 6 ชัว่ โมง

คาอธิบายรายวิชา
นโยบำยกำรศึ ก ษำและผู้ น ำทำงวิ ช ำกำรครอบคลุ ม เนื้ อ หำสำระ นโยบำยของผู้ บ ริ ห ำร
ระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร พบผู้บริหำรระดับสูง นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร มีวิสัยทัศน์ ทิศทำง
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถเป็นผู้นำทำงวิชำกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
2. มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน
3. สำมำรถเป็นผู้นำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
2. พบผู้บริหำรระดับสูง
3. นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
7. สื่อบุคคล
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
(เวลา 27 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ภำษำ ดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำร
และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รายวิชา
จำนวน 3 รำยวิชำ รวม 27 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
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รายวิชาที่ 4.1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติราชการ เวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำรครอบคลุมเนื้อหำสำระกำรคิดวิเครำะห์
กำรสรุปควำม กำรนำเสนอในที่ประชุม และกำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ
ในที่ประชุม เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสรุปควำม
กำรนำเสนอในที่ประชุม และกำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
และสำมำรถคิ ดอย่ ำงเป็ นระบบ สรุ ปควำม ประเด็ นส ำคั ญ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่ อที่ ประชุ ม
คณะต่ำง ๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสรุปควำม กำรนำเสนอในที่ประชุม
และกำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
2. สำมำรถคิดอย่ำงเป็ น ระบบ สรุปควำม ประเด็นสำคัญ และกำรแสดงควำมคิดเห็ นต่อ
ที่ประชุมคณะต่ำง ๆ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรคิดวิเครำะห์ กำรสรุปควำม กำรนำเสนอในที่ประชุม
2. กำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 4.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

เวลา 6 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ กำรแนะนำตนเอง
และหน่วยงำน กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรนำเสนอ กำรเป็นประธำนในที่
ประชุ ม และกำรเขี ย นงำนและกำรน ำเสนองำนทำงวิ ช ำกำร เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำมี ค วำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่ อสำรเกี่ยวกับ กำรแนะนำตนเองและหน่ว ยงำน
กำรกล่ ำวรำยงำน กำรกล่ ำวต้อ นรั บ กำรประสำนงำน กำรนำเสนอ กำรเป็น ประธำนในที่ ประชุ ม
กำรเขียนงำนกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรสำหรับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรแนะนำ
ตนเองและหน่ว ยงำน กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรนำเสนอ กำรเป็น
ประธำนในที่ประชุม กำรเขียนงำนและกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร
2. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรสำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรแนะนำตนเอง และหน่วยงำน
2. กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรนำเสนอ
3. กำรเป็นประธำนในที่ประชุม
4. กำรเขียนงำนและกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เวลา 18 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรทำงำน กำรนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมำใช้ในกำรสื่อสำรและ
กำรปฏิบัติงำน กำรใช้ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรใช้งำนพื้นที่เพื่อกำรทำงำนร่วมกันแบบ
ออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดิจิทัลที่ใช้ในกำรทำงำนร่วมกันแบบ
ออนไลน์ กำรใช้ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะในกำรทำงำน โดยใช้โปรแกรม
สร้ำงสื่อดิจิทัล กำรนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มำใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดิจิทัลที่ใช้ในกำรทำงำนร่วมกันแบบออนไลน์ กำรใช้ดิจิทัล
เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย
2. เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะในกำรทำงำน โดยใช้โ ปรแกรมสร้ำงสื่ อดิจิทัล กำรนำเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำน
3. สำมำรถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรทำงำน
2. กำรน ำเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น เช่ น คอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติงำน
3. กำรใช้ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย
4. กำรใช้งำนพื้นที่เพื่อกำรทำงำนร่วมกันแบบออนไลน์
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และพัฒนำเครือข่ำยครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย
จิตอำสำ และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่ว มมือในกำรพัฒ นำกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒ นำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. สำมำรถนำพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือไปใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
รายวิชา
จำนวน 2 รำยวิชำ รวม 9 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชา 5.1 การเสริมสร้างจิตอาสาและบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษา
เวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำ
สำระเกี่ ย วกั บ พระบรมรำโชบำย จิ ต อำสำ และบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ ในกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
กำรนำจิตอำสำไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย
กิจกรรมจิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ นำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร
และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. สำมำรถนำพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือไปใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. พระบรมรำโชบำย
2. จิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
3. กำรนำจิตอำสำไปสู่กำรปฏิบัติ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 5.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา เวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระกำรบริหำร
จั ด กำรระบบข้ อ มู ล สำรสนเทศเครื อ ข่ ำ ยกำรจั ด กำรศึ ก ษำ กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยกำรจั ด
กำรศึ ก ษำภำยในจั ง หวั ด กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำเครื อ ข่ ำ ยกำรจั ด กำรศึ ก ษำร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับเครือข่ำย
กำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำย
กำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และอำนวยกำรกำรจัดกำรเครือข่ำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยกำรจัด
กำรศึกษำ กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำภำยในจังหวัด กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
กำรจัดกำรศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ
2. สำมำรถในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย กำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
3. สำมำรถอำนวยกำรกำรจัดกำรเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยเพื่อกำรเรียนกำรสอน
1.2 ระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำร
1.3 ระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยเพื่อกำรวิจัย
2. กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำภำยในจังหวัด
2.1 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยบุคคล/กลุ่มบุคคล
2.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยองค์กำร
2.3 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเทคโนโลยี
3. กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น และ
หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
4. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ
5. กิจกรรมเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ทำงกำรศึกษำ
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แนวทางการจัดกิจกรรม
1. บรรยำย
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. ใบควำมรู้
2. ใบกิจกรรม
3. Powerpoint
4. Video Clip
5. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
6. กรณีศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
คาอธิบาย
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้เรียนรู้ในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่มีนวัตกรรมหรือกำรปฏิบัติงำน
ดีเด่น เป็น แบบอย่ ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิ ดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด
ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้คำปรึกษำแนะนำ กำกับ ติดตำม
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยศึกษำบริบทด้ำน
สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพื่อให้
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดในภำพรวม รวมทั้งระบบกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำบทบำทอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ และสำมำรถ
จัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับบริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. เรี ย นรู้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ที่ ป ระสบผลส ำเร็ จ และที่ มี ผ ล
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
3. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
4. สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยในขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อกำร
กำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ใน สำมำรถ
กำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. สำมำรถจัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริหำรจัดกำรเครือช่ำย
5. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
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กิจกรรมการเรียนรู้
1. รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ระยะเวลำ 1 วัน
2. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ ของจังหวัด ระยะเวลำ 1 วัน
3. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ระยะเวลำ 2 วัน
4. เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน ระยะเวลำ 5 วัน
5. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ระยะเวลำ 2 วัน
6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระยะเวลำ 2 วัน
7. กำรสรุปองค์ควำมรู้และจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะเวลำ
3 วัน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. เรี ย นรู้ แ ละฝึ ก ประสบกำรณ์ ใ นส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ที่ มี น วั ต กรรมหรื อ
กำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ โดยจัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ แบบสุ่มเลือกกลุ่มละ 2-3 คน
2. เรียนรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
3. เรียนรู้บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ
6. จัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำรำงสรุปแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
วันที่
1

กิจกรรม
รำยงำนตั ว วำงแผนกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง และวำงแผนกำรจั ด ท ำ
รำยงำนกำรศึ ก ษำส่ ว นบุ ค คล : IS (แผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำงำนด้ ว ย
เทคโนโลยีดิจิทัล)
2
เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
3 - 4 ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5 - 9 เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
10 -11 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
12 - 13 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
14 - 16 กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ และจัดทำกำรศึกษำส่วน
บุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ) จำนวน 1
เล่ม และจัดเตรียม PowerPoint นำเสนอ
หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม

หมายเหตุ
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ
2. สถำนศึกษำภำครัฐและเอกชน
3. แหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม
การวัดและประเมินผล ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ
2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
2.1 สังเกตพฤติกรรม ได้แก่ ควำมรับผิดชอบ ควำมมีน้ำใจ กำรให้ควำมร่วมมือ กำรแสดงออก
กำรควบคุมอำรมณ์ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น กำรบริหำรเวลำ ทำงำนเป็นทีม
2.2 สรุปองค์ควำมรู้ ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ประเด็นที่ควรพัฒนำ
ต่อยอด ประโยชน์ของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรส่ง
ทันเวลำ
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
(จานวน 6 วัน)
คาอธิบาย
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำรำยงำนผลกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง ของกำรปฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วนำเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. สำมำรถจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็ นในกำรพัฒ นำคุ ณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ขอบข่ายเนื้อหา
1. รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. องค์ควำมรู้สมรรถนะรองศึกษำธิกำรจังหวัดในภำพรวม และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใน
สภำพจริง
กิจกรรมการเรียนรู้
1. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ ลกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง ของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำที่ ไ ปเรี ย นรู้
ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ โดยกำรเสวนำทำงวิชำกำร
2. กำรนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
3. กำรสะท้อนผล (Reflection)
4. วิเครำะห์ สรุป ข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ นำเสนอ
ผู้บริหำรระดับสูง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. รวบรวมส่งชิ้นงำนกำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. นำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยำกรพี่เลี้ยง
3. เสวนำทำงวิชำกำรเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของแต่ละ
จังหวัด โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกวิทยำกรพี่เลี้ยง
4. วิเครำะห์ สรุปในภำพรวมข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
นำเสนอผู้บริหำรระดับสูง
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สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. สื่อบุคคล
2. PowerPoint
3. เอกสำรรำยงำน
4. สื่อเทคโนโลยี
การวัด และประเมิ น ผลส่ว นที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์ การพัฒนา
การศึกษาในจังหวัด
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ
2. กำรประเมินรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
2.1 กำรประเมินพฤติกรรม ได้แก่ ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ กำรเสนอควำมคิดเห็น กำรร่วมมือใน
กิจกรรม ควำมสำเร็จของงำน กำรตรงต่อเวลำ
2.2 กำรประเมินรำยงำนศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล) และทักษะในกำรนำเสนอ ได้แก่ องค์ประกอบของรำยงำน วิธีดำเนินกำรศึกษำเป็นระบบ ผล
กำรศึกษำตอบวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ
ทักษะในกำรนำเสนอ
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
การประเมินผลหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (เอกสำรอัดสำเนำ) หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11
ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
ใบงาน
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แบบสรุปองค์ความรู้

ง.รศธจ.1.1
(เดี่ยว)

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ
ชื่อ-สกุล...................................................................กลุ่มที่...................เลขที.่ ...........................
รายวิชา................................................................................................................................................
องค์ความรู้ที่ได้รับ
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
การนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ความคิดเห็นของวิทยากรพี่เลี้ยง
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................วิทยำกรพี่เลี้ยง
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ใบงาน
การสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง

ง.รศธจ.2.1
(กลุ่ม)

กลุ่มที่........... สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด......................................................................
1. สมำชิกกลุ่ม
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

2. องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
2.1 สภำพปัจจุบันและบริบทสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
2.2 ประเด็นที่มีควำมโดดเด่น
1) บุคลำกร
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
2) ระบบกำรบริหำรงำน
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
3) ควำมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ อำคำรสถำนที่
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
4) อื่น ๆ
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
3. ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อยอด
............................................................................................................................. ......................................
4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้)
...................................................................................................................................................... .............
............................................................................................................................. ......................................
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ง.รศธจ.3.1
(เดี่ยว)

ใบงาน
แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

คาชี้แจง
ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมศึกษำรำยละเอียดของขั้นตอนตำมกิจกรรมตำมใบงำน โดยให้จัดทำเป็น
รำยงำนควำมยำวประมำณ 15–20 หน้ำกระดำษ A4 ตำมประเด็นที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน
คือ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ (เน้นบริบทด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล) พร้อมทั้ง
วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยในจังหวัด
ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อ กำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
ทั้งนี้ให้วิเครำะห์ครอบคลุมสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร และสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ดังนี้
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ให้ศึกษำและวิเครำะห์ โอกาส และ ภาวะ
คุกคาม ของสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำรว่ำมีอิทธิพลต่อ กำรกำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภำคและจุลภำค
(1) กำรวิเครำะห์ ระดับมหภำค โดยให้ ศึกษำและวิเครำะห์ ว่ำอิทธิพลของ
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม ค่ำนิยม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในระดับโลกและ
ระดับประเทศว่ำมีอิทธิพลต่อกำรกำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
(2) กำรวิ เ ครำะห์ ร ะดั บจุ ล ภำค ให้ ศึก ษำและวิ เครำะห์ อิ ท ธิพ ลของปัจ จั ย
แวดล้อมภำยนอกของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น
ปั ญหำและควำมต้อ งกำรของชุมชนและท้องถิ่นด้ ำนกำรศึ กษำ ฯลฯ ว่ำ ที่มีอิ ทธิพลต่อ กำรก ำหนด
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
3.2 กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยใน โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ ว่ำอิทธิพลของ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร เช่น ทรัพยำกรขององค์กำร แบบแผนของกำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยี
และระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ ศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคคล ทีมงำน ลักษณะ
ของผู้บริหำร ฯลฯ ว่ำองค์ประกอบหรือปัจจัยเหล่ำนี้มี จุดแข็ง และ จุดอ่อน อย่ำงไร เพื่อนำไปประกอบ
ในกำรตัดสินใจในกำรกำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด
ส่ ว นที่ 4 กำรกำหนดทิ ศทำงกำรพั ฒ นำกำรจั ด กำรศึก ษำที่ เ น้น ด้ ำนเทคโนโลยีดิ จิ ทัล ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้ง 2 ลักษณะ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
นำมำใช้ในกำรจัดทำเป็ น แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด โดยจัดทำเป็นแผนระยะกลำง (4 ปี) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์
กลยุ ท ธ์ แผนงำน โครงกำร เป้ ำ หมำย ตั ว ชี้วั ด และค่ ำ เป้ำ หมำย ทรั พยำกรรวมทั้ งแหล่ ง ที่ม ำของ
ทรั พ ยำกร (ภำคผนวก) โดยให้ มี ค วำมชั ด เจนและมี ค วำมสอดคล้ อ งสั ม พั น ธ์ กั น ทั้ ง ระบบ รวมทั้ ง
ยกตัวอย่ำงโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มำจำนวน 1 โครงกำรที่แสดง
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รำยละเอีย ดถึ ง ชื่อ โครงกำร หลั กกำรและเหตุผ ล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย (ปริมำณและคุ ณภำพ)
วิ ธี ด ำเนิ น กำร แผนกำรปฏิ บั ติ ง ำน งบประมำณ กำรวิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งโครงกำร ตั ว ชี้ วั ด และ
ค่ำเป้ำหมำย ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
ส่วนที่ 5 กำรนำเสนอปัจจัยสำคัญของกำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป

59
(รูปแบบรายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)
(ปก)

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ชื่อเรื่อง.................................................................................

จัดทาโดย..........................................................เลขที่...........

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
รุ่นที่ 1/2563

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ.2563
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ปก
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยใน
จังหวัด (ประมำณ 5 หน้ำกระดำษ A4)
บริบทของจังหวัดโดยย่อ
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด (ระบุข้อมูลสาคัญ)
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
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ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
สภำพแวดล้อมภำยนอกระดับมหภำค
โอกำส (Opportunity)
ภำวะคุกคำม (Treat)

สภำพแวดล้อมภำยนอกระดับจุลภำค
โอกำส (Opportunity)
ภำวะคุกคำม (Treat)

3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ส่วนที่ 4 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
วิสัยทัศน์
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
พันธกิจ
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
เป้ำประสงค์
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
ยุทธศำสตร์
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
กลยุทธ์
...................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. ................
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (25……-25……)
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด…………………………………
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 …………………………………………
โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ
256. 256. 256. 256.

แหล่ง
งบประมำณ

หน่วยงำน
ที่
รับผิดชอบ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์
ชำติ
ศธ.

ส่วนที่ 5 ปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
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ภาคผนวก ข
หลักเกณฑ์และวิธกี ำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด
ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
และศึกษาธิการจังหวัด
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563)
........................................
เพื่อให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด
ได้รับกำรพัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม ยึด
หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในอันที่จะทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร
อำศัย อำนำจตำมควำมในมำตรำ 19 (4) แห่ งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ปะกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลื อกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด และรองศึก ษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่
ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำร
คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัดไว้ดังนี้
1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรคั ดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด
หรือศึกษำธิกำรจังหวัด
2. ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ
3. ให้ผู้ดำเนินกำรพัฒนำจัดทำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำตำมขอบข่ำยกำรพัฒนำใน
หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้
4. ขอบข่ำยกำรพัฒนำ กำหนดเป็น 3 ส่วน (ระยะเวลำพัฒนำ ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด
ไม่น้อยกว่ำ 35 วัน และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และ
ตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ) ประกอบด้วย
1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น เน้นกำรปฏิบัติห น้ำที่ ควำม
รับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ได้แก่ กำรบริหำรงำนแปนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำร
จั ด กำรส ำนั ก งำน กำรบริ ห ำรเชิ งกลยุ ทธ์ กำรบริ ห ำรทรัพ ยำกรบุ ค คล กำรบริ ห ำรทรัพ ยำกรและ
งบประมำณ กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำร
แผนงำนและโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
2) วิ นั ย กำรรั ก ษำวิ นั ย กำรด ำเนิ น กำรทำงวิ นั ย เจตคติ ที่ ดี คุ ณ ธรรี ม จริ ย ธรรม
จรรยำบรรณวิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
3) กำรนำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรไปใช้ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ
4) กำรใช้ ภ ำษำไทย ภำษำอั ง กฤษ ดิ จิ ทั ล และเทคโนโลยี เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำ
5) กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
6) กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงำนที่ได้รับมอบหมำย
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และตำแหน่งศึกษำธิกำร
จังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่
มีน วั ตกรรมหรื อมี กำรปฏิบั ติงำนดี เด่น เป็น แบบอย่ำ งได้ ในภำรกิจ ควำมรับ ผิ ดชอบตำมมำตรฐำน
ตำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์
ให้คำปรึกษำแนะนำ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด (ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด แล้วนำเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. วิธีกำรพัฒนำ
ให้ใช้วิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิ กำรเรียนรู้ในสภำพจริง กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำรอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม เน้ นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อกำรพัฒนำประสิ ทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับตำแหน่ง
6. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ เป็นกำรประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำร
ประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำ และเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ดังนี้
6.1 ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ
80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมินผล
ระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
6.2 ตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำง
กำรพัฒนำและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
7. มำตรฐำนกำรพัฒนำ ให้ผู้ดำเนินกำรพัฒนำดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังนี้
7.1 กำรบริหำรจัดกำร
จั ดทำรำยละเอีย ดหลั กสู ตรและดำเนิน กำรพัฒ นำให้ ส อดคล้ องกับหลั กเกณฑ์และ
วิธีก ำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด สร้ ำงควำมเข้ำใจในเรื่ องหลั ก สู ตรกับ วิทยำกร ด ำเนิ นกำรพั ฒ นำโดยยึ ด
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จั ดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำ จัดวิทยำกรเป็นคณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ
7.2 วิทยำกรและวิทยำกรพี่เลี้ยง
คัดเลือกวิทยำกร และวิทยำกรพี่เลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
และประสบควำมสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิทยำกรและทำงกำรบริหำรในเรื่องที่รับผิดชอบและกำร
สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒนำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นสำคัญ
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7.3 สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
จัดทำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒนำส่งให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำล่วงหน้ำ เป็น
เวลำพอสมควร จัดหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ปริมำณเพียงพอ
7.4 สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำต้องเหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่วงศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ
7.5 กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรประเมิน ผลกำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริงและได้มำตรฐำน
ผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำและวิทยำกรต้องปรึกษำหำรือร่วมกันเกี่ยวกับหลักกำร วิธีกำร เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งดำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
8. เมื่ อ ด ำเนิ น กำรตำมหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรนี้ แ ล้ ว ให้ ผู้ ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำรำยงำนกำร
ดำเนินกำร ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอควำมคิดเห็นให้ ก.ค.ศ. ทรำบ ภำยใน 15 วัน หลังกำรพัฒนำ
เสร็จสิ้น
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คณะผู้จัดทา
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นำยประเสริฐ บุญเรือง
ดร.วีระ แข็งกสิกำร
ดร.วรัท พฤกษำทวีกุล
ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี
ดร.สัมนำกำรณ์ บุญเรือง
ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
นำงสุพรรณี สมิท
นำงสำวสุนทรี ไกรกำบแก้ว
นำงณัฏธิดำ ฤทธำภัย
นำงอำพร จิตรใจ
นำงกรรัตน์ โชคประเสริฐ
นำงสำวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นำยอุเทน นวสุธำรัตน์
นำยอนันต์ศักดิ์ สร้ำงคำ
นำงสำวจตุณี ประภำสะวัต
นำงสำวจุฑำมำศ คุ้มเณร
นำงสำวเกษร จตุเทน
นำยกรกช สำรโท

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รองศึกษำธิกำรภำค 2
ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
หัวหน้ำคณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
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