0

1

หลักสูตร
การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2563

ก

คานา
ด้วยสำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจั งหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด รำยละเอียดตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำดังกล่ำวกำหนดให้
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตร
ส ำนัก งำนปลัด กระทรวงศึก ษำธิก ำรได้ ม อบหมำยให้ ส ถำบัน พัฒ นำครู คณำจำรย์
และบุค ลำกรทำงกำรศึก ษำเป็น ผู ้ด ำเนิน กำรพัฒ นำ ในกำรนี้ ได้ ด ำเนิ น กำรพั ฒ นำหลั ก สู ต ร
กำรประเมินผล รวมทั้งจัดทำรำยละเอียดประกอบกำรดำเนินกำรพัฒ นำ เพื่อเป็นกรอบ ทิศทำง
แนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพที่เหมำะสม ยึดหลักธรรมมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในอันที่จะทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรเกิด ประสิ ท ธิภ ำพ ประสิ ท ธิผ ล และควำมก้ ำวหน้ำ แก่ ร ำชกำร และเป็ น เอกสำรส ำหรั บ
ผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ 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
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ำรพั ฒ นำผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กให้ ด ำรงต ำแหน่ ง รองศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด และ
ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัดตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ0206.5/ว11 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำกำหนดให้สำนักงำน
ปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น ผู้ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดทำรำยละเอียดหลั กสู ตร ตำมขอบข่ำย
กำรพัฒนำ แบ่งเป็น 3 ส่วน (ระยะเวลำกำรพัฒนำตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดไม่น้อยกว่ ำ 35 วัน
ศึกษำธิกำรจังหวัดไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ ประกอบด้วย 1)
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็ นในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง
กำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรสำนั กงำน
กำรบริ ห ำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรและงบประมำณ
กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและ
โครงกำร กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 2) วินัย กำรรักษำวินัย กำรดำเนิ นกำรทำงวินัย
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 3) กำรนำ
กฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 4) กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 5) กำรเสริมสร้ำง
จิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
และ 6) กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง และส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผล
กำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ประกอบกับได้นำมำตรฐำน
ตำแหน่งของศึกษำธิกำรจังหวัดมำวิเครำะห์ (ตำมหนังสือ ศธ 0205.6/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษำยน
2560) รวมทั้งกำรวิเครำะห์อำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 2559 : 30)
จำกควำมเป็นมำดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้
สถำบัน พัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ดำเนินกำรพัฒ นำ และได้พัฒ นำ
หลักสูตร และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำร
จังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง
ของศึกษำธิกำรจังหวัด ควำมเป็นผู้นำทำงกำรศึกษำ และกำรเป็น ผู้แทนของกระทรวงศึกษำธิกำร
ในจังหวัด
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2. เสริ มสร้ ำงกำรเรี ยนรู้ ในสภำพจริง ของกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ตลอดจนมีควำมรอบรู้ บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริง นำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
4. เสริมสร้ำงสุขภำพกำย สุขภำพจิต ค่ำนิยม อำรมณ์ สังคม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบด้วย
3 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 33 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จำนวน 11 วัน 75 ชั่วโมง )
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จำนวน 16 วัน)
ส่ว นที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำกำรศึกษำ
ในจังหวัด (จำนวน 6 วัน)
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 11 วัน 75 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (33 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
3 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 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษา (12 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด 6 ชั่วโมง
กำรศึกษำ
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รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจทิ ัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดศึกษา (15 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง)
รำยวิชำ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือ
3 ชั่วโมง
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ที่มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำน
ตำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์
ให้คำปรึกษำแนะนำ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัด (จานวน 6 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดทำแผนกลยุทธ์ กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย
ระยะเวลาในการพัฒนา
ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จำนวน 33 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จำนวน 11 วัน
ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง จำนวน 16 วัน
ส่ว นที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำกำรศึกษำ
ในจังหวัด จำนวน 6 วัน
วิธีการพัฒนา
1. ใช้ วิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนกำร Active
Learning, Case Study, Lecture กำรสรุปองค์ควำมรู้
2. กำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง ในส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ที่ มี น วั ต กรรม หรื อ
มีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำร
อื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม และกำรสะท้อนควำมคิด Reflection เน้นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย
และกำรฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ
ตำแหน่ง
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มาตรฐานการพัฒนา
ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้
1. กำรบริหำรจัดกำร
จัดทำรำยละเอียดหลักสูตรและดำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำร
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยำกร ดำเนินกำรพัฒนำโดยยึดควำมสำเร็จ
ตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกรและผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำ
จัดวิทยำกรเป็นคณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ
2. วิทยำกร และวิทยำกรพี่เลี้ยง
คัดเลือกวิทยำกรและวิทยำกรพี่เลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และ
ประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในเชิ ง วิ ช ำกำรและทำงกำรบริ ห ำรในเรื่ อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบและ
สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒนำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นสำคัญที่สุด
3. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
จัดทำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒนำส่งให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึก ษำล่วงหน้ำเป็นเวลำ
พอสมควรจัดหำแหล่ งเรี ย นรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้ มี
ปริมำณเพียงพอ
4. สถำนที่ใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนที่ ที่ ใ ช้ใ นกำรพั ฒ นำต้ องเหมำะสม มี บรรยำกำศที่ ดี มีอุ ป กรณ์ แ ละสิ่ ง อำนวย
ควำมสะดวกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่งศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ
5. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำมุ่ ง เน้ น กำรประเมิ น ตำมสภำพจริ ง และได้ ม ำตรฐำน
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่ รับผิดชอบกำรพัฒนำ 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. สื่ อ สิ่ ง พิ ม พ์ เช่ น ใบงำน แบบฝึ ก แบบตรวจสอบรำยกำร แบบทดสอบ เอกสำร
ประกอบกำรพัฒนำและคู่มือต่ำง ๆ
2. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์
3. แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
4. กรณีตัวอย่ำงและกรณีศึกษำ
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การประเมินผลการพัฒนา
กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
เป็นกำรประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำรประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำ
และเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย โดยยึดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำที่ ก.ค.ศ.
กำหนดเป็นสำคัญ
การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร
ก. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา และ
ข. การประเมินผลการพัฒนา
ก. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
ข. การประเมินผลการพัฒนา
1. การประเมินก่อนการพัฒนา
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบควำมรู้
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำหรับตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด
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 ประเมินกำรศึกษำส่ วนบุคคล IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) และ
ทักษะในกำรนำเสนอ (ร้อยละ 30)
3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
3. การประเมินผลหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (ร้อยละ 10)
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจำแนกตำมระยะเวลำ
กำรพัฒนำที่ ก.ค.ศ. กำหนด
ระหว่าง
หลัง
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ก. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด
ข. การประเมินผลการพัฒนา
ก่อน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
หลัง
(ร้อยละ 30)
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 40)
(ร้อยละ 10)
Pre-test 1. ประเมินกำร 1. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 1.
ประเมินกำรศึกษำ Post-test
สรุปองค์ควำมรู้
ในสภำพจริง
ส่วนบุคคล IS
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 10)
(แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัด) และ
ทักษะในกำรนำเสนอ
(ร้อยละ 30)
2.
ประเมิน
2. กำรสรุปองค์ควำมรู้จำก 2. ประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรม
กำรเรียนรู้จำกสภำพจริง
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
ก่อน

เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและ
กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ โดยมอบหมำยให้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดทำรำยละเอียดหลักสูตรดำเนินกำรพัฒนำ
และรำยงำนผลดำเนินกำรพัฒนำให้ ก.ค.ศ. ทรำบ
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ตอนที่ 2
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 11 วัน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา เวลา 33 ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ
กำรบริ ห ำรงำนแผนงำน กำรบริ หำรกำรเรียนรู้ บริห ำรจัดกำรส ำนักงำน กำรบริห ำรเชิงกลยุทธ์
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำร
องค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร และกำรติดตำม
และประเมินผลกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน
สั่งกำร มอบหมำย กำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสิ นใจ แก้ปัญหำงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจั งหวัด ด้ำนแผนงำน ด้ำนบริห ำรงำน ด้ำนบริห ำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนบริห ำร
ทรัพยำกรและงบประมำณ อย่ ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
ที่กำหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำร
จัดกำรสำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกร
และงบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำร
แผนงำนและโครงกำร และกำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
2. สำมำรถวำงแผน บริ ห ำรจั ด กำรจั ด ระบบงำน สั่ ง กำร มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ
ตรวจสอบ ประเมิ น ผล ตัด สิ น ใจ แก้ ปัญ หำงำนของส ำนั กงำนศึก ษำธิก ำรจั งหวั ด ด้ ำ นแผนงำน
ด้ ำ นบริ ห ำรงำน ด้ ำ นบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล และด้ ำ นบริ ห ำรทรั พ ยำกรและงบประมำณ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
รายวิชา
จำนวน 10 รำยวิชำ รวม 33 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 3 ชั่วโมง
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.1 การบริหารงานแผนงาน

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริหำรงำนแผนงำนครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรวำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรและแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ ในจั ง หวั ด เพื่ อ ก ำหนดเป้ ำ หมำยและผลสั ม ฤทธิ์
ของหน่ ว ยงำน ให้ มี ควำมสอดคล้ อ งกับ นโยบำยและทิศ ทำงกำรพัฒ นำกำรศึกษำระดั บภำคและ
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน โครงกำร และสำมำรถวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด
ที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจัดทำแผนปฏิบัติรำชกำร
และแผนพัฒนำกำรศึกษำ ในจังหวัดเพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้มีควำม
สอดคล้ องกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒ นำกำรศึกษำระดับภำค และกระทรวงศึกษำธิกำรและ
นโยบำยแผนพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
2. สำมำรถวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำย
ของทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. วำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจั ด ท ำแผนปฏิ บั ติ ร ำชกำรและแผนพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ในจังหวัดเพื่อกำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและ
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
กำรบริหำรกำรเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสำมำรถ
ตรวจ ติดตำม กำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงและของรัฐบำล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
2. สำมำรถตรวจ ติด ตำม ก ำกั บดู แล กำรจั ดกำรเรีย นกำรสอน และกิจ กรรมส่ งเสริ ม
กำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงและของรัฐบำล
ขอบข่ายเนื้อหา
กำรจั ดกำรเรี ย นกำรสอนและกิ จ กรรมส่ งเสริ มกำรเรี ย นรู้ ให้ เป็ 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 การบริหารจัดการสานักงานศึกษาการจังหวัดในยุคใหม่

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำกำรจังหวัดในยุคใหม่ ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กลยุทธ์
ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถกำกับ เร่งรัด ติดตำม นิเทศกำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนกำรศึกษำในจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
2. สำมำรถกำกับ เร่งรัด ติดตำม นิเทศกำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนกำรศึกษำในจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
กลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีก ำรปฏิบัติรำชกำรของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพื่อเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
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

เวลา 6 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริ ห ำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ ค รอบคลุ ม เนื้ อ หำสำระ กำรบริ ห ำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ กำรวำงแผน
และกำรจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัย
ส ำคั ญ ของกำรวำงแผนกลยุ ท ธ์ ส ำหรั บ ส ำนั ก งำนกำรศึ ก ษำศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ
กำรพัฒ นำมี ควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ และสำมำรถจัด ทำแผนกลยุ ทธ์ กำรพัฒ นำกำรศึกษำในจัง หวั ด
ผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรวำงแผน และกำรจัดทำแผนเชิง
กลยุทธ์ กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยสำคัญของกำรวำงแผนกล
ยุทธ์สำหรับสำนักงำนกำรศึกษำศึกษำธิกำรจังหวัด
2. สำมำรถจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ ควำมสำเร็จด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
2. กำรวำงแผน และกำรจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์
2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร
2.2 กำรกำหนดทิศทำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์
2.3 กำรกำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด
2.4. กำรกำหนดแผนงำนและโครงกำร
3. กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ
3.1 กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดกลยุทธ์
3.2 กำรจัดทำแผนที่ยุทธศำสตร์และกำรประยุก ต์ใช้แผนที่ยุทธศำสตร์กับส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
3.3 กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยจำกองค์กรสู่บุคคล
4. ปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
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 กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำง
วิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถกำกับดูแล บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุค คลในหน่วยงำนรวมทั้งหำแนวทำงใหม่ ๆ
สำหรับพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในกำรผลิต บริกำร หรือผลกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพที่ดีขึ้น
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ระบบงำนและอัตรำกำลังบุคลำกรในหน่วยงำน พัฒนำ
สมรรถนะกำรปฏิบั ติงำนของบุ คลำกร กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ใน
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
2. สำมำรถกำกับดูแล บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในหน่วยงำนรวมทั้งหำแนวทำงใหม่ 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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.6 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริ ห ำรทรั พยำกรและงบประมำณครอบคลุ ม เนื้ อหำสำระ กฎหมำยและระเบี ย บ
ที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ
และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้
ควำมเข้ ำ ใจ และสำมำรถวำงแผน ติ ด ตำมตรวจสอบ กำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ
ให้เกิดประสิทธิภำพ คุ้มค่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ วำงแผน
กำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วน
รำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร
2. สำมำรถวำงแผน ติ ด ตำม ตรวจสอบ กำรใช้ ท รั พ ยำกรและงบประมำณ ให้ เ กิ ด
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 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริห ำรงำนเลขำนุ กำรองค์คณะบุคคลครอบคลุ มเนื้อหำสำระ บทบำทภำรกิจของ
ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และ
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวังและ
เป้ำหมำยควำมสำเร็จด้ ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ตัดสินใจแก้ปัญหำ ในฐำนะผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และ
ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทภำรกิจของผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอำนำจหน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด
2. สำมำรถเป็นผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด อำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย
กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ตัดสินใจแก้ปัญหำ ในฐำนะผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และ
ปฏิบัติภำรกิจของกระทรวงในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำตำมที่กฎหมำยกำหนด
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บทบำทภำรกิจของผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอำนำจ
หน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด
2. แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวังและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จ
ด้ำนกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร
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 1.8 การบริหารการศึกษาเอกชน

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบริ หำรกำรศึกษำเอกชนครอบคลุ มเนื้อหำสำระ ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำเอกชน รูปแบบวิธีกำรทำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษำ
แนะน ำ และกำรนิ เทศกำรศึกษำเอกชน เพื่อให้ ผู้ เข้ำรับ กำรพัฒ นำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกั บ
ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเอกชน รูปแบบวิธีกำรทำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
กำรช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษำแนะนำ กำรศึกษำเอกชน กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน และสำมำรถ
ตรวจ ติดตำม กำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำม
นโยบำยของกระทรวงและของรัฐบำล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเอกชน รูปแบบ
วิธีกำรทำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรช่วยเหลือดูแล ให้คำปรึกษำแนะนำ กำรศึกษำเอกชน
กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน
2. สำมำรถตรวจ ติดตำม กำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงและของรัฐบำล
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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม

2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)

3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 1.9 การบูรณาการแผนงานและโครงการ

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรบู ร ณำกำรแผนงำนและโครงกำรครอบคลุ ม เนื้ อ หำสำระ กำรบู ร ณกำรแผนงำน
โครงกำร กิจกรรม รวมทั้งบูรณำกำรแผนกำรศึกษำทั้งระบบให้ มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและ
ทิศทำง กำรพัฒนำกำรศึกษำ ในกำรผลักดันให้บรรลุ ตำมเป้ำหมำยและผลสั มฤทธิ์ของหน่วยงำน
ตำมที่กำหนด เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรบูรณกำรแผนงำน โครงกำร
กิจกรรม แผน กำรศึกษำทั้งระบบ และสำมำรถกำกับ เร่งรัด กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับ
จังหวัดให้เป็นไปตำมทิศทำงแนวนโยบำยประเด็นยุทธศำสตร์กลยุทธ์และเป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำของ
กระทรวงศึกษำธิกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบูรณกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม แผนกำรศึกษำทั้งระบบ
2. สำมำรถกำกับ เร่งรัด กำรดำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับจังหวัดให้เป็นไปตำมทิศทำง
แนวนโยบำยประเด็นยุทธศำสตร์กลยุทธ์และเป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร
ขอบข่ายเนื้อหา
บู ร ณกำรแผนงำน โครงกำร กิ จ กรรม รวมทั้ ง บู ร ณำกำรแผนกำรศึ ก ษำทั้ ง ระบบให้ มี
ควำมสอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในกำรผลักดันให้บรรลุตำมเป้ำหมำย
และผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่กำหนด
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 1.10 การติดตามและประเมินผลการศึกษา

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรติ ด ตำมและประเมิ น ผลกำรศึ ก ษำครอบคลุ ม เนื้ อ หำสำระตั ว ชี้ วั ด ค่ ำ เป้ ำ หมำย
กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำ
ในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด
ค่ำเป้ำหมำย กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และสำมำรถดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำร
ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ในจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
2. สำมำรถดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ
ส่วนรำชกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
1. ควำมรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย
2. กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
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

21
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรพั ฒ นำวิ นั ย คุ ณธรรม จริ ยธรรมและจรรยำบรรณวิ ช ำชีพ ครอบคลุ มเนื้อ หำสำระ
เกี่ยวกับบทบำทของศึกษำธิกำรจังหวัดกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
และสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยำบรรณวิ ช ำชี พ วิ นั ย และบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ตำมหลักธรรมำภิบำล
3. สำมำรถน ำคุณ ธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิช ำชีพ ไปใช้ใ นกำรปฏิ บัติต 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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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รายวิชาที่ 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ครอบคลุมเนื้อหำสำระกำรสร้ำง
จิ ตส ำนึ ก ควำมศรั ทธำในกำรพัฒ นำคุ ณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิ ช ำชีพทำงกำรศึกษำ
ตำมพระรำชบั ญ ญัติ ส ภำครู และบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ พ.ศ. 2546 หลั กธรรม จริ ย ธรรม และ
จรรยำบรรณวิ ช ำชี พ ส ำหรั บ ผู้ บ ริ ห ำรทำงกำรศึ ก ษำ กำรเป็ น ผู้ น ำด้ ำ นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และ
กำรปฏิบัติตนเป็ นแบบอย่ ำงที่ดี เพื่อให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำ
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมศรัทธำในกำรพัฒนำคุณธรรม
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำ พ.ศ. 2546 หลั กธรรม จริย ธรรม และจรรยำบรรณวิช ำชีพสำหรับผู้บริห ำรทำงกำรศึกษำ
กำรเป็นผู้นำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
2. สำมำรถน ำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิช ำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี
ขอบข่ายเนื้อหา
1. กำรสร้ ำงจิ ตส ำนึ ก ควำมศรัทธำในกำรพั ฒ นำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณ
วิชำชีพทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม

2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)

3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 2.2 วินัย การดาเนินการทางวินัย และหลักธรรมาภิบาล

เวลา 3 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
วินัย กำรดำเนิน กำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำลครอบคลุมเนื้อหำสำระบทบำทนัก
บริ ห ำรตำมบทบั ญ ญั ติ ข องพระรำชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บข้ ำ รำชกำรพลเรื อ น พ.ศ. 2551 เกี่ ย วกั บ
กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรทำผิดวินัย พฤติกรรมต้นแบบของผู้นำที่เสริมสร้ำงและ
ป้องกันกำรทำผิดวินัยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเมื่อมีกำรทำผิดวินัย กำรอุทธรณ์และ
ร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับวินัยตำม พ.ร.บ. ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ บทบำทนักบริห ำรตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติ
ระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรทำผิดวินัย
พฤติกรรมต้นแบบของผู้นำที่เสริมสร้ำงและป้องกันกำรทำผิดวินัย หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของ
ผู้ บ ริ ห ำรเมื่ อ มี ก ำรท ำผิ ด วิ นั ย กำรอุ ท ธรณ์ และร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ นั ย ตำมบทบั ญ ญั ติ ข อง
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551
2. สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บทบำทนักบริหำรตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน 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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว) 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
(เวลา 12 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
นโยบำย กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำ
สำระเกี่ยวกับ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด กำรศึกษำ นโยบำยทำงกำร
ศึ ก ษำและผู้ น ำทำงวิ ช ำกำร เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำมี โ อกำสพบผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง กระทรวง
ศึ ก ษ ำธิ กำ ร มี ค ว ำม รู้ คว ำม เข้ ำใ จเกี่ ยว กั บ แผ นก ำร ศึ ก ษ ำแ ห่ ง ช ำ ติ 2560–2579 กั บ
กำรพัฒนำสู่ Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ย วข้องกับ
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร มีวิสัยทัศน์
ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถเป็นผู้นำทำง
วิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ นำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำง
แผนกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำย
และวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. พบผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ย วกับ แผนกำรศึกษำแห่ ง ชำติ 2560–2579 กับกำรพัฒ นำสู่
Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำร
จัดกำรศึกษำ รวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
3. มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน
4. สำมำรถเป็นผู้นำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ นำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
รายวิชา
จำนวน 2 รำยวิชำ รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 3.1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา เวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ย วกับ แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ 2560–2579 กับกำรพัฒ นำสู่ Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ
ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถนำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้
ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำมเชื่อมโยงกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ 2560–2579 กับกำรพัฒ นำสู่
Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร
กำรจัดกำรศึกษำ
2. สำมำรถน ำควำมรู้ เ กี่ ย วกั บ แผนและนโยบำยด้ ำ นกำรศึ ก ษำไปใช้ ใ นกำรวำงแผน
กำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ 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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว) 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 3.2 นโยบายการศึกษาและผู้นาทางวิชาการ

เวลา 6 ชัว่ โมง

คาอธิบายรายวิชา
นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิช ำกำรครอบคลุม เนื้อหำสำระ นโยบำยของผู้บริห ำร
ระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร พบผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง นวั ต กรรมทำงกำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ
กำรพั ฒ นำ มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ นโยบำยของผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดี ยวกัน และสำมำรถ
เป็นผู้นำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
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

27
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
(เวลา 15 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ภำษำ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่ อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ภำษำไทย ภำษำอั ง กฤษ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรสื่ อ สำรและกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ
ใช้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่ อสำรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริห ำร
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ ภำษำไทย ภำษำอั ง กฤษ และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล
เพื่อกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. สำมำรถใช้ ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรและนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รายวิชา
จำนวน 3 รำยวิชำ รวม 15 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
6 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
และสำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ สรุปควำม ประเด็นสำคัญ และกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุม
คณะต่ำง ๆ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรคิดวิเครำะห์ กำรสรุปควำม กำรนำเสนอในที่ประชุม
และกำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
2. สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ สรุปควำม ประเด็นสำคัญ และกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อที่
ประชุมคณะต่ำง 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
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรแนะนำตนเอง
และหน่วยงำน กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรนำเสนอ กำรเป็นประธำน
ในที่ประชุม และกำรเขียนงำนและกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้
ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับ กำรแนะนำตนเองและหน่วยงำน
กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรนำเสนอ กำรเป็นประธำนในที่ประชุม
กำรเขียนงำนกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรสำหรับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรแนะนำ
ตนเองและหน่วยงำน กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรนำเสนอ กำรเป็น
ประธำนในที่ประชุม กำรเขียนงำนและกำรนำเสนองำนทำงวิชำกำร
2. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรสำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส่วน
รำชกำร
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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว) 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา

เวลา 6 ชั่วโมง

คาอธิบายรายวิชา
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ เทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล เพื่ อ กำรท ำงำน กำรน ำเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ มี อ ยู่ ใ นปั จ จุ บั น มำใช้ ใ น
กำรสื่ อ สำรและกำรปฏิ บั ติ ง ำน กำรใช้ ดิ จิ ทั ล เพื่ อ ควำมมั่ น คงปลอดภั ย และกำรใช้ ง ำนพื้ น ที่
เพื่อกำรทำงำนร่วมกันแบบออนไลน์ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดิจิทัลที่ใช้
ในกำรทำงำนร่ว มกันแบบออนไลน์ กำรใช้ดิจิทัลเพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ
ในกำรทำงำน โดยใช้โปรแกรมสร้ำงสื่อดิจิทัล กำรนำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่
ในปัจจุบัน มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดิจิทัลที่ใช้ในกำรทำงำนร่วมกันแบบออนไลน์ กำรใช้ดิจิทัล
เพื่อควำมมั่นคงปลอดภัย
2. เพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะในกำรทำงำน โดยใช้โปรแกรมสร้ำงสื่อดิจิทัล กำรนำเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลที่ มี อยู่ ในปั จจุ บัน มำใช้ ให้ เกิ ดประโยชน์ สู งสุ ดในกำรสื่ อสำร และกำร
ปฏิบัติงำน
3. สำมำรถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอบข่ายเนื้อหา
1. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรทำงำน
2. กำรน ำเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ดิจิ ทั ล ที่ มี อ ยู่ใ นปั จ จุ บั น เช่ น คอมพิ ว เตอร์
โทรศัพท์มือถือ แทบเลต 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 และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
และสำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ พระบรมรำโชบำย จิ ต อำสำ และกำรบู ร ณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. สำมำรถนำพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่ว มมือไปใช้ในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 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
สำระเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย จิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำกำรนำ
จิตอำสำไปสู่กำรปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย
กิจ กรรมจิ ตอำสำ และกำรบูร ณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒ นำกำรศึกษำ นำไปใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มี ค วำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจเกี่ ย วกั บ พระบรมรำโชบำย จิ ต อำสำ และกำรบู ร ณำกำร
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
2. สำมำรถน ำพระบรมรำโชบำย จิ ต อำสำ และกำรบู ร ณำกำรควำมร่ ว มมื อ ไปใช้ ใ น
กำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร และเสริ ม สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ในกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ
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
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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รายวิชาที่ 5.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการศึกษา เวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระกำรบริหำร
จั ดกำรระบบข้อ มูล สำรสนเทศเครือข่ ำยกำรจัดกำรศึกษำ กำรสร้ ำงและพัฒ นำเครือข่ำ ยกำรจั ด
กำรศึกษำภำยในจั งหวัด กำรสร้ำงและพัฒ นำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำร่ว มกับองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ องถิ่ น และหน่ ว ยงำนทั้ งในและต่ำงประเทศ กำรสร้ำงควำมข้มแข็งและควำมยั่ งยืน ให้ กั บ
เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถสร้ำง บริหำร
และพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และอำนวยกำรกำร
จัดกำรเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยกำรจัด
กำรศึ ก ษำ กำรสร้ ำงและพั ฒ นำเครื อ ข่ำ ยกำรจั ด กำรศึ ก ษำภำยในจั ง หวั ด กำรสร้ ำ งและพั ฒ นำ
เครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ
2. สำมำรถในกำรสร้ำง บริหำรและพัฒนำเครือข่ำย กำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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. กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ
4. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ
5. กิจกรรมเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมสัมพันธ์ทำงกำรศึกษำ
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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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
คาอธิบาย
ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำได้ เ รี ย นรู้ ใ นส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ที่ มี น วั ต กรรมหรื อ
กำรปฏิ บั ติ ง ำนดี เด่ น เป็ น แบบอย่ ำ งได้ ในภำรกิจ ควำมรับ ผิ ดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีร อง
ศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้คำปรึกษำ
แนะน ำ ก ำกั บ ติ ด ตำม ประเมิ น ผลกำรเรี ย นรู้ ต ำมสภำพจริ ง หรื อ ได้ เ รี ย นรู้ จ ำกแหล่ ง เรี ย นรู้
ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับบริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. เรี ย นรู้กำรบริ ห ำรจั ดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่ประสบผลส ำเร็จและที่มีผ ล
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
3. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
4. สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยในขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทำง
กำรพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริหำรจัดกำรเครือช่ำย
5. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
กิจกรรมการเรียนรู้
1. รำยงำนตั ว วำงแผนกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง และวำงแผนกำรศึ ก ษำค้ น คว้ ำ อิ ส ระ
ระยะเวลำ 1 วัน
2. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 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. กำรสรุปองค์ควำมรู้และจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ระยะเวลำ 3 วัน
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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 โดยจัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำแบบสุ่มเลือกกลุ่มละ 2-3 คน
2. เรียนรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
3. เรียนรู้บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ
ตำรำงสรุปแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
วันที่
1
2

กิจกรรม
หมายเหตุ
รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ใ นสภำพจริ งและวำงแผนกำรจั ดท ำ
รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด)
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 (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) จำนวน 1 เล่ม
และจัดเตรียม PowerPoint นำเสนอ
หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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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 สั ง เกตพฤติ ก รรม ได้ แ ก่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมมี น้ ำใจ กำรให้ ค วำมร่ ว มมื อ
กำรแสดงออก กำรควบคุมอำรมณ์ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น กำรบริหำรเวลำ
ทำงำนเป็นทีม
2.2 สรุปองค์ควำมรู้ ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ประเด็นที่ควรพัฒนำ
ต่ อ ยอด ประโยชน์ ข องข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะ ควำมสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยทำงกำรศึ ก ษำ
และกำรส่งทันเวลำ
3. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
(จานวน 6 วัน)
คาอธิบาย
ผู้ เข้ำ รั บ กำรพั ฒ นำรำยงำนผลกำรเรีย นรู้ใ นสภำพจริ งของกำรปฏิ บัติงำนในส ำนั กงำน
ศึกษำธิ กำรจั ง หวัด จั ดทำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์ กำรพัฒ นำกำรศึกษำในจังหวั ด แล้ ว นำเสนอ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. สำมำรถจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
2. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็ นในกำรพัฒนำคุ ณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ขอบข่ายเนื้อหา
1. รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
2. องค์ ค วำมรู้ ส มรรถนะศึก ษำธิก ำรจั ง หวัด ในภำพรวม และประสบกำรณ์ก ำรเรี ย นรู้
ในสภำพจริง
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 แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
3. กำรสะท้อนผล Reflection
4. วิเครำะห์ สรุป ข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ นำเสนอ
ผู้บริหำรระดับสูง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. รวบรวมส่งชิ้นงำนกำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัด
2. นำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยำกรพี่เลี้ยง
3. เสวนำทำงวิชำกำรเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของ
แต่ละจังหวัด โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกวิทยำกรพี่เลี้ยง
4. วิเครำะห์ สรุปในภำพรวมข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ
นำเสนอผู้บริหำรระดับสูง

40
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. สื่อบุคคล
2. PowerPoint
3. เอกสำรรำยงำน
4. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ
2. กำรประเมินรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
2.1 กำรประเมินพฤติกรรม ได้แก่ ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ กำรเสนอควำมคิดเห็น กำรร่วมมือ
ในกิจกรรม ควำมสำเร็จของงำน กำรตรงต่อเวลำ
2.2 กำรประเมิ น รำยงำนศึ ก ษำส่ ว นบุ ค คล IS (แผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ในจังหวัด) และทักษะในกำรนำเสนอ ได้แก่ องค์ประกอบของรำยงำน วิธีดำเนินกำรศึ กษำเป็นระบบ
ผลกำรศึกษำตอบวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และทักษะในกำรนำเสนอ
3. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
การประเมินผลหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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เอกสารอ้างอิง
กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร. 2559. บทบำทหน้ำที่สำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด. (เอกสำรอัดสำเนำ).
สำนักงำน ก.ค.ศ. .2563. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด. (เอกสำรอัดสำเนำ) หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563.
สำนั กงำน ก.ค.ศ. 2560. มำตรฐำนตำแหน่ง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่ง
บุคลำกรทำงกำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรเฉพำะด้ำน กำร
บริ ห ำรส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (เอกสำรอัดสำเนำ) หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.5/ว11 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560.
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก.
ใบงาน

แบบสรุปองค์ความรู้
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ
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ง.ศธจ.1.1
(เดี่ยว)

ชื่อ-สกุล .................................................................. .กลุ่มที่...................เลขที.่ ........................
รายวิชา..............................................................................................................................................
องค์ความรู้ที่ได้รับ
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
การนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ความคิดเห็นของวิทยากรพี่เลี้ยง
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................วิทยำกรพี่เลี้ยง
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ง.ศธจ.2.1
ใบงาน
(กลุ่ม)
การสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
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.ศธจ.3.1
ใบงาน
(เดี่ยว)
แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
คาชี้แจง
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำรำยละเอียดของขั้นตอนตำมกิจกรรมตำมใบงำน โดยให้จัดทำเป็น
รำยงำนควำมยำวประมำณ 15–20 หน้ำกระดำษ A4 ตำมประเด็นที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของ
ปัญหำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยใน
จังหวัด
ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
ทั้งนี้ให้วิเครำะห์ครอบคลุมสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร และสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ดังนี้
3.1 กำรวิ เครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยนอก ให้ ศึ ก ษำและวิ เครำะห์ โอกาส และ
ภาวะคุกคาม ของสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำรว่ำมีอิทธิพลต่อ กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภำคและจุลภำค
(1) กำรวิเครำะห์ระดับมหภำค โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ว่ำอิทธิพลของ
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่ำนิยม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในระดับโลกและ
ระดับประเทศว่ำมีอิทธิพลต่อกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
(2) กำรวิเครำะห์ระดับจุลภำค ให้ศึกษำและวิเครำะห์ อิทธิพลของปัจจัย
แวดล้ อ มภำยนอกของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด โดยวิ เ ครำะห์ ส ภำพเศรษฐกิ จ และสั ง คม
ของท้อ งถิ่น ปั ญหำและควำมต้องกำรของชุ มชนและท้ องถิ่ นด้ ำนกำรศึกษำ ฯลฯ ว่ ำที่มี อิท ธิพ ล
ต่อกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ว่ำอิทธิพลของ
สภำพแวดล้ อ มภำยในองค์ ก ำร เช่ น ทรั พ ยำกรขององค์ ก ำร แบบแผนของกำรบริ ห ำรจั ด กำร
เทคโนโลยีและระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ ศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคคล
ทีมงำน ลักษณะของผู้บริหำร ฯลฯ ว่ำองค์ประกอบหรือปัจจัยเหล่ำนี้มี จุดแข็ง และ จุดอ่อน อย่ำงไร
เพื่อนำไปประกอบในกำรตัดสินใจในกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ส่วนที่ 4 กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้ง 2 ลักษณะ ให้ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำนำมำใช้ในกำรจัดทำเป็น
แผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยจัดทำเป็นแผนระยะกลำง (4 ปี) ประกอบด้วย
วิสั ย ทัศน์ พัน ธกิจ เป้ ำประสงค์ ยุ ทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เป้ำหมำย ตัว ชี้วัดและ
ค่ำเป้ ำหมำย ทรั พยำกรรวมทั้ งแหล่ ง ที่มำของทรัพยำกร (ภำคผนวก) โดยให้ มีค วำมชัด เจนและ
มีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ
ส่วนที่ 5 กำรนำเสนอปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
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(รูปแบบรายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด)
(ปก)

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล IS แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชื่อเรื่อง.................................................................................

ชื่อผู้จัดทา..........................................................เลขที่...........

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
รุ่นที่ 1/2563

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2563
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ปก
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์มขี ั้นตอนสำคัญ ดังนี้
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
........................................................................................................................................ .....
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริง
ภำยในจังหวัด (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 (พ.ศ. 25……-25……)
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด…………………………………
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 …………………………………………
โครงกำร เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดและ
งบประมำณ
แหล่ง
หน่วยงำนที่
สอดคล้อง
ค่ำเป้ำหมำย 256. 256. 256. 256. งบประมำณ รับผิดชอบ ยุทธศำสตร์ชำติ ยุทธศำสตร์ 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
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 19 (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ปะกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด และรองศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ.
ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง รองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัดไว้ดังนี้
1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด
หรือศึกษำธิกำรจังหวัด
2. ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ
3. ให้ผู้ดำเนินกำรพัฒนำจัดทำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำตำมขอบข่ำยกำรพัฒนำใน
หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้
4. ขอบข่ำยกำรพัฒนำ กำหนดเป็น 3 ส่วน (ระยะเวลำพัฒนำ ตำแหน่งรองศึกษำธิกำร
จังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 35 วัน และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน
และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ) ประกอบด้วย
1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น เน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ได้แก่ กำรบริหำรงำนแปนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำร
จัดกำรสำนั กงำน กำรบริห ำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริห ำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและ
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) กำรใช้ภ ำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริ มกำรบริห ำรจัด
กำรศึกษำ
5) กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์
6) กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงำนที่ได้รับมอบหมำย
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ส่ ว นที่ 2 การเรี ย นรู้ ใ นสภาพจริ ง (ต ำแหน่ ง รองศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด และต ำแหน่ ง
ศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ที่มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำน
ตำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์
ให้คำปรึกษำแนะนำ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่ง
เรียนรู้ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด (ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด แล้วนำเสนอ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. วิธีกำรพัฒนำ
ให้ใช้วิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิ กำรเรียนรู้ในสภำพจริง กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำรอื่น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม เน้นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ ที่มีผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับตำแหน่ง
6. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ เป็นกำรประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำร
ประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำ และเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ดังนี้
6.1 ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อย
ละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมิน
ผลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
6.2 ตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
ของระยะเวลำกำรพัฒ นำทั้งหมด และต้องผ่ ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่ ว นของกำรประเมินผล
ระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
7. มำตรฐำนกำรพัฒนำ ให้ผู้ดำเนินกำรพัฒนำดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังนี้
7.1 กำรบริหำรจัดกำร
จัดทำรำยละเอียดหลักสูตรและดำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องหลั กสูตรกับวิทยำกร ดำเนินกำรพัฒนำโดยยึด
ควำมสำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกร และผู้เข้ำรับ
กำรพัฒ นำ จั ดวิท ยำกรเป็ น คณะหรือ ทีม จัด กำรเรี ยนรู้ จัด สรรงบประมำณและทรั พยำกรอื่ นให้
เพียงพอ
7.2 วิทยำกรและวิทยำกรพี่เลี้ยง
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คัดเลือกวิทยำกร และวิทยำกรพี่เลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์
และประสบควำมสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิทยำกรและทำงกำรบริหำรในเรื่องที่รับผิดชอบและกำร
สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒนำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นสำคัญ

55
7.3 สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
จัดทำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒนำส่งให้ ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำล่วงหน้ำ เป็น
เวลำพอสมควร จัดหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ปริมำณเพียงพอ
7.4 สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำต้องเหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกทีเ่ อื้อต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่วงศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ
7.5 กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรประเมินผลกำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริงและได้มำตรฐำน
ผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำและวิทยำกรต้องปรึกษำหำรือร่วมกันเกี่ยวกับหลักกำร วิธีกำร เครื่อ งมือวัด
และประเมินผล รวมทั้งดำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
8. เมื่อดำเนิ น กำรตำมหลั กเกณฑ์และวิธีกำรนี้แล้ ว ให้ ผู้ ดำเนินกำรพัฒ นำรำยงำนกำร
ดำเนินกำร ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอควำมคิดเห็นให้ ก.ค.ศ. ทรำบ ภำยใน 15 วัน หลังกำรพัฒนำ
เสร็จสิ้น
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ดร.วีระ แข็งกสิกำร
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นำงอำพร จิตรใจ
นำงกรรัตน์ โชคประเสริฐ
นำงสำวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นำยอุเทน นวสุธำรัตน์
นำยอนันต์ศักดิ์ สร้ำงคำ
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