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ค าน า 
 

ด้วยส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ดังนั้น  จึง
ได้ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร และจัดท ำคู่มือหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง
ศึกษำธิกำรจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำรบริหำรโครงกำร และเพ่ือเป็น
แนวทำงให้วิทยำกร พ่ีเลี้ ยง  ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำ และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้ท ำควำมเข้ำใจหลักสูตร 
กระบวนกำรพัฒนำ และสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่ก ำหนดได้อย่ำงถูกต้อง ซึ่งจะท ำให้กำรพัฒนำ
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ และผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้รับกำรเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี  คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม ในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลและควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

กำรจัดท ำคู่มือหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ฉบับ
นี้ ส ำเร็จลุล่วงด้วยดี สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ขอขอบคุณ คณะผู้บริหำร
ระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร คณะวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะท ำงำนพัฒนำหลักสูตร ที่ได้ร่วมกันให้
ค ำปรึกษำ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ จนได้คู่มือหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง
ศึกษำธิกำรจังหวัดที่สมบูรณ์ สำมำรถน ำไปใช้ได้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำผู้
ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด จะได้ประโยชน์จำกกำรศึกษำคู่มือฉบับนี้  

 

สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
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ก าหนดการ 
พิธีเปิด หลักสตูรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง 

รองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด 
วันพุธที่ 9  กันยายน 2563  

ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
 

เวลำ  06.00 – 07.00 น.  รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร สคบศ. 
  07.00 – 08.00 น.  ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนตัว/ลงทะเบียน  ณ พุทธรักษำ  

        08.00 – 09.00 น. 
 

 กล่ำวต้อนรับ และรับฟังกำรชี้แจงกำรด ำเนินกำรพัฒนำและ 
   กำรเตรียมควำมพร้อม ส ำหรับกำรพัฒนำ 

09.00 – 11.00 น. 
 

 กล่ำวรำยงำน  
     โดยผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 
     ทำงกำรศึกษำ 

  กล่ำวเปิดกำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ 
   ด ำรงต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด 
   และบรรยำยพิเศษ โดย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
   (นำยประเสริฐ บุญเรือง)  

11.00 – 12.00 น.  ทดสอบก่อนกำรพัฒนำ (Pre-Test) 
12.00 – 13.00 น.  รับประทำนอำหำรกลำงวัน  
13.00 – 21.00 น.  ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเข้ำอบรมตำมตำรำงกำรพัฒนำ  

 
  หมายเหต ุ  การแต่งกาย ชาย – หญิง แต่งกายชุดสูทสีเข้ม 
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ก าหนดการ 
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
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ก าหนดการหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  
ณ ห้องพุทธรักษา  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 17 ตุลาคม 2563 รวม 33 วัน 

*************************** 
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ณ สถำบันพฒันำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวนัที่ 9 – 19 กันยำยน 2563 (11 วัน) 
ส่วนที ่2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ระหว่ำงวันที่  25 กันยำยน – 10 ตุลำคม 2563 (16 วัน) 
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ณ สถำบนัพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

ระหว่ำงวันที่ 12 – 17 ตุลำคม 2563 (6 วัน) 
 

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ณ สถำบันพฒันำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวนัที่ 9 – 19 กันยำยน 2563 (11 วัน) 
 

วันที่ 05.30 น. -
06.30 น. 

07.00 น. - 
08.00 น. 

08.00 น. - 
09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 
17.00 น. 

18.00 – 21.00 น. 

อ. 8 กย. 63 คณะท างาน/วทิยากรพี่เลี้ยงและผู้เข้ารับการพัฒนาเดินทางเข้าที่พัก  ประชุมคณะกรรมการด าเนินการหลักสูตรศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธกิารจังหวัด 
พ. 9 กย. 63 รำยงำนตัว/

ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กล่ำวต้อนรับ
และชี้แจง
โครงกำร 

09.00 – 11.00 น. 
พิธีเปิด และบรรยำย

พิเศษ โดย ปลัดกระทรวง
ศึกษำธกิำร 

11.00 – 12.00 น. 
ทดสอบก่อนกำร

พัฒนำ (Pre-Test) 

รับ
ปร

ะท
ำน

อำ
หำ

รก
ลำ

งว
ัน 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน 

วิทยำกร : ดร.สุภัทร  จ ำปำทอง 
 

รับ
ปร

ะท
ำน

อำ
หำ

รเย
็น 

หน่วยกำรเรียนรู้ 4 
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่กำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำ 
วิทยำกร :  ดร.วรัท  พฤกษำทวกีุล และคณะ 

พฤ.10 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.2  กำรบริหำรกำรเรียนรู ้

วิทยำกร : ดร.สุขพัชรำ  ซ้ิมเจริญ และคณะ 
 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 
รำยวิชำที่ 5.2  กำรสร้ำงและพัฒนำเครอืข่ำย 

เพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ 
วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เล้ียง 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.3  กำรบริหำรส ำนักงำน 

ศึกษำธกิำรจังหวัดในยุคใหม่ 
วิทยำกร : นำยพิเชฐ  โพธิ์ภกัดี และคณะ 

ศ.11 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.4  กำรบริหำรเชิงกลยุทธ ์

วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี  จงเจริญ, 
ดร.พรอัญชลี  พุกชำญค้ำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.4  กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 

วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี  จงเจริญ 
ดร.พรอัญชลี  พุกชำญค้ำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.5  กำรบริหำรทรัพยำกรบคุคล 
วิทยำกร :  วำ่ที่ร้อยตร ีดร.อำนนท ์ สุขภำคกิจ 

ส.12 ก.ย.63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่  2 
รำยวิชำที่ 2.1  กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 

และจรรยำบรรณวิชำชีพ  
วิทยำกร : พระเทพศำสนำภบิำล 

เจ้ำอำวำสวัดไร่ขิง พระอำรำมหลวง 
รองเจ้ำคณะจังหวัดนครปฐม 

 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 

รำยวิชำที่ 1.8  กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน 
วิทยำกร : ดร.กมล  รอดคล้ำย 

 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2 

รำยวิชำที่ 2.2  วินัย กำรรักษำวินยั 
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย 

วิทยำกร : นำยทรงยศ พรำนเน้ือ 

อำ. 13 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
รำยวิชำที่ 4.1  ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและ 

กำรปฏิบัติรำชกำร 
วิทยำกร :  ดร.วีระ แข็งกสิกำร 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.6  กำรบริหำรทรัพยำกรและ

งบประมำณ 
วิทยำกร : ส ำนักงบประมำณ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่กำรบริหำร

จัดกำรศึกษำ 
วิทยำกร :  ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ ์

5 
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วันที่ 05.30 น. -
06.30 น. 

07.00 น. - 
08.00 น. 

08.00 น. - 
09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 
17.00 น. 

18.00 – 21.00 น. 

จ.14 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
รำยวิชำที่ 3.2  นโยบำยทำงกำรศึกษำ :  

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกบักำรนอ้มน ำ 
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ 

ไปสู่กำรปฏิบัต ิ
วิทยำกร : พลเอกดำว์พงษ์  รัตนสวุรรณ 

รับ
ปร

ะท
ำน

อำ
หำ

รก
ลำ

งว
ัน 

 
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 

รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบยีบ 
ที่เกี่ยวขอ้งกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
วิทยำกร : นำยธนู  ขวัญเดช และคณะ 

 

รับ
ปร

ะท
ำน

อำ
หำ

รเย
็น 

 
หน่วยกำ รเรียนรู้ที่ 3 

รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบยีบที่เกี่ยวข้อง 
กับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ) 

วิทยำกร : นำย.ธน ู ขวัญเดช และคณะ 
 

อ.15 ก.ย.63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมนิผล

กำรศึกษำ 
วิทยำกร : รศ.ดร.ประวิต  เอรำวรรณ์ 

 

หน่วยกำรเรียนรู้ที ่3 
รำยวิชำที่ 3.2  นโยบำยทำงกำรศึกษำ :

ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ในกำรบรหิำร
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด : 

อดีต ปัจจุบัน อนำคต 
วิทยำกร : นำยสมยศ ศิริบรรณ 

16.00 – 19.00 น. 
หน่วยกำรเรียนรู้ที ่ 3 

รำยวชิำที่ 3.2 นโยบำยทำงกำร
ศึกษำ : กำรปฏริูปกำรศกึษำ 

“ยกก ำลงัสอง” 
วิทยำกร : นำยณฏัฐพล  ทีปสวุรรณ 

19.00 – 21.00 น. 
เสริมสร้ำง

ประสบกำรณ์
กำรบริหำร 

โดย วิทยำกร    
พี่เล้ียง 

พ. 16 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
รำยวิชำที่ 3.2  นโยบำยทำงกำรศึกษำ : 

Coding และกำรศึกษำเพือ่ชีวิต 
วิทยำกร : คุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 
รำยวิชำที่ 5.2  กำรสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ 

วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เล้ียง 

 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ ์
โดย วิทยำกรพี่เล้ียง 

พฤ.17 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
รำยวิชำที่ 3.2  นโยบำยกำรศึกษำ :  

นวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ 
วิทยำกร : ดร.กนกวรรณ วิลำวัลย ์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3 
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำ :  
กำรจัดกำรองค์กรแบบแมททริกซ์  

(Matrix Organization) 
วิทยำกร : นำยวรำวิช  ก ำภ ูณ อยุธยำ 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.9  กำรบูรณำกำรแผนงำนและ

โครงกำร 
วิทยำกร : ดร.ธีรพงษ์ สำรแสน 

ศ. 18 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1 
รำยวิชำที่ 1.7  กำรบริหำรงำนเลขำนกุำร 

องค์คณะบุคคล 
วิทยำกร : ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
รำยวิชำที่ 4.2   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำร 

จัดกำรศึกษำ 
วิทยำกร : รศ.ดร.สิงหนำท  น้อมเนียน 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4 
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบรหิำร 

จัดกำรศึกษำ (ต่อ) 
วิทยำกร :  รศ.ดร.สิงหนำท  น้อมเนียน 

ส.19 ก.ย. 63 พัฒนำกำย รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5 
รำยวิชำที่ 5.1  กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและ

บูรณำกำรควำมรว่มมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ตำมพระบรมรำโชบำย 

วิทยำกร : ม.ล.ปนัดดำ  ดิศกุล 
 

เตรียมกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ 
ในส่วนที่ 2 ระหว่ำงวันที ่25 กันยำยน  

– 10 ตุลำคม  2563 
โดย : ผู้บริหำรโครงกำร 

 
 

 

หมายเหตุ 1. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ เวลำ 14.30 น. 
 2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
  6 



7 
 

 

 
ส่วนที ่2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ระหว่ำงวันที่  25 กันยำยน – 10 ตุลำคม 2563 (16 วัน)  
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 

1 
รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด) 

 

2 เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด   

3 - 4 ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

5 - 9 เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน  

10 -11 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  

12 - 13 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ  

14 - 16 
กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จ ำนวน 1 ฉบับ และจัดท ำกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) จ ำนวน 1 
เล่ม และจัดเตรียม PowerPoint น ำเสนอ 

 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ณ สถำบนัพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
           ระหว่ำงวันที่ 12 – 17 ตุลำคม 2563 (6 วัน)  
 

วัน เดือน ป ี
07.00 น. - 
08.00 น. 

08.00 น. - 
09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00-16.00 น. 
16.00 – 
17.00 น. 

18.00 – 21.00 น. 

จ.12 ต.ค 63 รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน/
ส่งรำยงำน 

IS 

กล่ำวต้อนรับ
และชี้แจง 
กำรพัฒนำ 
ส่วนที่ 3 

กฎหมำยปอ้งกันและปรำบปรำม 
กำรทุจริต 

วิทยำกร :ป.ป.ช 

รับ
ปร

ะท
ำน

อำ
หำ

รก
ลำ

งว
ัน 

กฎหมำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน 
วิทยำกร : สตง. 

รับ
ปร

ะท
ำน

อำ
หำ

รเย
็น 

แนวทำงกำรน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วน
บุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ

กำรศึกษำในจังหวัด)  
วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี  พกุชำญค้ำ 

อ. 13 ต.ค 63 รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

น ำเสนอ IS 
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ 

วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี  พกุชำญค้ำ 
วิทยำกร : รศ.ดร.ชูชำติ  พ่วงสมจิตร์ 

น ำเสนอ IS 
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ 

วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี  พกุชำญค้ำ 
วิทยำกร : รศ.ดร.ชูชำติ  พ่วงสมจิตร์ 

น ำเสนอ IS 
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ 

วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี  พกุชำญค้ำ 
วิทยำกร : รศ.ดร.ชูชำติ  พ่วงสมจิตร์ 

พ. 14 ต.ค 63 รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

เสวนำทำงวิชำกำร  
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอเชิง
นโยบำย” 

วิทยำกรพี่เล้ียง 

เสวนำทำงวิชำกำร  
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอ

เชิงนโยบำย” 
วิทยำกรพี่เล้ียง 

Reflection 
(โดย วิทยำกรพี่เล้ียง) 

 

พฤ. 15 ต.ค 63 รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

เสวนำทำงวิชำกำร  
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอเชิง
นโยบำย” 

วิทยำกรพี่เล้ียง 

เสวนำทำงวิชำกำร  
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอ

เชิงนโยบำย” 
วิทยำกรพี่เล้ียง 

Reflection 
(โดย วิทยำกรพี่เล้ียง) 

 

ศ. 16 ต.ค 63 รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

กิจกรรมจิตอำสำ 
วิทยำกร :  ดร.วีระ แข็งกสิกำร 

จัดท ำแผนเสนอกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธกิำรจังหวัด

และข้อเสนอเชิงนโยบำย 
วิทยำกรพี่เล้ียง 

Reflection 
(โดย วิทยำกรพี่เล้ียง) 

 

ส. 17 ต.ค 2563 รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจ ำวัน 

กิจกรรม 
Morning talk 

จัดท ำแผนเสนอกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอ

เชิงนโยบำย 
วิทยำกรพี่เล้ียง 

ทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
พิธีปิด 

 

 
หมายเหตุ 1. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ เวลำ 14.30 น. 
 2. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
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รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 

สังกัดส านักงานปลดักระทรวงศึกษาธิการ 
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รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
สังกัดส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 
เลขที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 

1 นำยธันญ์สุธี ภัคธำรีรัตน์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม 
2 นำยจรินทร์  สุรเสรีวงษ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี 
3 นำยศุภมิตร   ศิรกัณฑะมำกุล รองศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
4 ว่ำที ่ร.ต.สมชำย  งำมสุขสวัสดิ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี 
5 นำยสมำน แก้วค ำไสย์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
6 นำยอุดมศักดิ์ เพชรผำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 
7 นำยสังวำลย์ ศรีโคตร รองศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 
8 นำยโชคดี ศรัทธำกำล รองศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 
9 นำยสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
10 นำยพรศักดิ์ จินำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
11 นำยกฤต  สุวรรณพรหม รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
12 นำยสมสันต์ ลือก ำลัง รองศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
13 นำยพันเทพ สุวรรณขันธ ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ 
14 นำยอดุล   เทพกอม รองศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
15 ว่ำที ่ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ 
16 นำยโอภำส ต้นทอง รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
17 นำยกฤษณะ เลิศวิชำนันท์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
18 นำยศักดิ์จิต มำศจิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
19 นำงธรรมพร แข็งกสิกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ

นนทบุรี เขต 2 
20 นำยธนำวัฒน์ ค ำรำช รองศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง 
21 นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
22 ส.ท.ไชยยันต์ เกิดเหมำะ รองศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง 
23 นำยธัญ  สำยสุจริต รองศึกษำธิกำรจังหวัดพิจิตร 
24 นำงณันศภรณ์  นิลอรุณ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
25 นำยสัมฤทธิ์  ไวเปีย รองศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก 
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เลขที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
26 นำยเฉลิมชัย  แสนมหำชัย รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย 
27 นำยธวัชชัย ชูหน้ำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
28 นำยวินัย  ยงเขตรกำรณ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี 
29 นำยรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 
30 นำยชำร์รีฟท์ สือน ิ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
31 นำยอำคม  สุชำติพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสงขลำ 
32 ว่ำที ่พ.ต.ประหยัด แก่นชำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
33 นำยชำติชำย วงศ์กิตตะ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
34 นำยธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด 
35 นำยพิทยำ เพชรรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำ 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
36 นำงธนภร เศรษฐี รองศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 
37 นำยทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รองศึกษำธิกำรจังหวัดระนอง 
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รายชื่อวิทยากรพ่ีเลี้ยง วิทยากรผู้ช่วย และรายชื่อแบ่งกลุ่ม 
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กลุ่มที่ 1 
 
วิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรผู้ช่วย 
1. นำยสันติ  แสงระวี   
   ศึกษำธิกำรภำค 7 

นำงพรอัญชลี พุกชำญค้ำ 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ สคบศ. 

   โทรศัพท์ : 09 1823 1447 โทรศัพท์ : 09 4665 5887 
2. ว่ำที่ร้อยตรี อำนนท์  สุขภำคกิจ     
    ศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี 

นำยกิตติพิเชษ์ฐ์  มณีโชติ 
ครูผู้ช่วย สคบศ. 

    โทรศัพท์ : 06 1412 9896 โทรศัพท์ : 08 2139 7040 
  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
01 นำยธันญ์สุธี ภัคธำรีรัตน์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม 
02 นำยอุดมศักดิ์ เพชรผำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี 
03 นำยสังวำลย์ ศรีโคตร รองศึกษำธิกำรจังหวัดสกลนคร 
04 นำยสมสันต์ ลือก ำลัง รองศึกษำธิกำรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
05 นำยพันเทพ สุวรรณขันธ ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดยะลำ 
06 นำยศักดิ์จิต มำศจิตต์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำนและบริหำร

กำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
07 นำงธรรมพร แข็งกสิกำร ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

ประถมศึกษำนนทบุรี เขต 2 
08 นำงณันศภรณ์  นิลอรุณ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
09 นำยสัมฤทธิ์  ไวเปีย รองศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก 
10 นำยชำร์รีฟท์ สือน ิ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 

และบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
11 นำยอำคม  สุชำติพงษ์ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนกำรศึกษำเอกชน 

จังหวัดสงขลำ 
12 นำงธนภร เศรษฐี รองศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี 
13 นำยทรงศักดิ์ โต๊ะทอง รองศึกษำธิกำรจังหวัดระนอง 

 
 
  



14 
 

 

กลุ่มที่ 2 
 
วิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรผู้ช่วย 
1. ว่ำที่ร้อยเอก วิสำร ปัญญชุณห์ 
   ที่ปรึกษำด้ำนระบบบริหำรจัดกำรศึกษำ 

นำงอ ำพร  จิตรใจ 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ สคบศ. 

   โทรศัพท์ : 06 1412 7756 โทรศัพท์ : 08 1880 2106 
2. นำยลือชัย  ชูนำคำ     
    ศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก 

 

    โทรศัพท์ : 08 1973 4967  
                 06 1421 4740 

 

  
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
14 นำยจรินทร์  สุรเสรีวงษ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี 
15 นำยสมำน แก้วค ำไสย์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด 
16 นำยโชคดี ศรัทธำกำล รองศึกษำธิกำรจังหวัดปัตตำนี 
17 นำยกฤต  สุวรรณพรหม รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวล ำภู 
18 นำยอดุล   เทพกอม รองศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน 
19 นำยกฤษณะ เลิศวิชำนันท์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 
20 นำยธนำวัฒน์ ค ำรำช รองศึกษำธิกำรจังหวัดล ำปำง 
21 นำยธัญ  สำยสุจริต รองศึกษำธิกำรจังหวัดพิจิตร 
22 นำยเฉลิมชัย  แสนมหำชัย รองศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย 
23 นำยรัฐวิทย์ ทองนวรัตน์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี 
24 ว่ำที ่พ.ต.ประหยัด แก่นชำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์ 
25 นำยพิทยำ เพชรรักษ์ รองผู้อ ำนวยกำรศูนย์ประสำนงำน 

และบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้ 
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กลุ่มที่ 3 
 
วิทยากรพี่เลี้ยง วิทยากรผู้ช่วย 
1. นำยพัฒนะ  พัฒนทวีดล 
   รองศึกษำธิกำรภำค 5  
   รักษำกำรในต ำแหน่งศึกษำธิกำรภำค 6 

นำงณัฏธิดำ ฤทธำภัย 
ครูช ำนำญกำรพิเศษ สคบศ. 
โทรศัพท์ : 09 4694 6564 

   โทรศัพท์ : 08 1972 8358  
2. นำยรัชพร  วรรณค ำ     
    ศึกษำธิกำรจังหวัดกรุงเทพมหำนคร 

 

    โทรศัพท์ : 08 1975 3249  
  

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง/หน่วยงาน 
26 นำยศุภมิตร   ศิรกัณฑะมำกุล รองศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร 
27 ว่ำที ่ร.ต.สมชำย  งำมสุขสวัสดิ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี 
28 นำยสุทัศน์ แก้วพูล รองศึกษำธิกำรจังหวัดพัทลุง 
29 นำยพรศักดิ์ จินำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช 
30 ว่ำที ่ร.ต.พูนศักดิ์ พระรัตภูมี รองศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ 
31 นำยโอภำส ต้นทอง รองศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี 
32 นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงรำย 
33 ส.ท.ไชยยันต์ เกิดเหมำะ รองศึกษำธิกำรจังหวัดระยอง 
34 นำยธวัชชัย ชูหน้ำ รองศึกษำธิกำรจังหวัดสุโขทัย 
35 นำยวินัย  ยงเขตรกำรณ์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดปทุมธำนี 
36 นำยชำติชำย วงศ์กิตตะ รองศึกษำธิกำรจังหวัดเลย 
37 นำยธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษำธิกำรจังหวัดตรำด 
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หลักสูตร 
การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกใหด้ ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
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 ความเป็นมา 

ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563  ได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำร
จังหวัด โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัดตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 
18 พฤษภำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็น
ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ และจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร ตำมขอบข่ำยกำรพัฒนำ แบ่งเป็น 3 ส่วน (ระยะเวลำ
กำรพัฒนำต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดไม่น้อยกว่ำ 35 วัน ศึกษำธิกำรจังหวัดไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ซึ่งส่วน
ที่ 1 เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นใน
กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ 
กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำน
และโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 2) วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เจตคติ
ที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้อง  ต่อบ้ำนเมือง 3) กำรน ำกฎหมำย  
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  4) กำรใช้ภำษำไทย 
ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  5) กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำร
สร้ำงจิตส ำนึก ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์  และ 6) กำรปฏิบัติ
หน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง และส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำร
น ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ประกอบกับได้น ำมำตรฐำนต ำแหน่งของศึกษำธิกำร
จังหวัดมำวิเครำะห์ (ตำมหนังสือ ศธ 0205.6/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560) รวมทั้งกำรวิเครำะห์อ ำนำจ
หน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 
2559 : 30) 

จำกควำมเป็นมำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ และได้พัฒนำหลักสูตร 
และจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  

  

หลักสูตร 
การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
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 วัตถุประสงค์หลักสูตร 

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง 
ของศึกษำธิกำรจังหวัด ควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ และกำรเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในจังหวัด 
 2. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตลอดจนมี
ควำมรอบรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ 
 3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริง น ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 4. เสริมสร้ำงสุขภำพกำย สุขภำพจิต ค่ำนิยม อำรมณ์ สังคม เจตคติ  คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
 5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด  ประกอบด้วย 
3 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 33 วัน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จ ำนวน 11 วัน 75 ชั่วโมง ) 
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จ ำนวน 16 วัน) 
ส่วนที่  3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ  

ในจังหวัด (จ ำนวน 6 วัน) 

 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 

 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จ านวน 11 วัน 75 ชั่วโมง) 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (33 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ 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) 
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รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด 
                         การศึกษา (12 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 3.1     กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด

กำรศึกษำ 
6 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้น ำทำงวิชำกำร 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจทิัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดศึกษา (15 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร 3 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที ่5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือ 

ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
3 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 

 ส่วนที ่2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จ านวน 16 วัน)  
        ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

ที่มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มี
รองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 

 

ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
           ในจังหวัด (จ านวน 6 วัน) 

        ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ในสภำพจริง แล้ว
น ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย 
 

 ระยะเวลาในการพัฒนา 
 ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จ ำนวน 33 วัน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จ ำนวน 11 วัน 
 ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง จ ำนวน 16 วัน 
 ส่วนที่  3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้  และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
ในจังหวัด จ ำนวน 6 วัน 

 วิธีการพัฒนา 
1. ใช้วิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนกำร Active Learning, 

Case Study, Lecture กำรสรุปองค์ควำมรู้ 
2. กำรเรียนรู้ในสภำพจริงในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีนวัตกรรม หรือมีกำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
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3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำรอ่ืน ๆ 
ตำมควำมเหมำะสม และกำรสะท้อนควำมคิด Reflection เน้นกิจกรรมมำกกว่ำกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ ที่
มีผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 

 มาตรฐานการพัฒนา 
 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้ 

1. กำรบริหำรจัดกำร 
  จัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรและด ำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ 
ก.ค.ศ. ก ำหนด สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยำกร ด ำเนินกำรพัฒนำโดยยึดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกรและผู้ เข้ำรับก ำรพัฒนำ 
จัดวิทยำกรเป็นคณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ 
 2. วิทยำกร และวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 
  คัดเลือกวิทยำกรและวิทยำกรพ่ีเลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และ
ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิ งวิชำกำรและทำงกำรบริหำรใ นเรื่องที่ รับผิดชอบและ 
สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒนำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นส ำคัญท่ีสุด 

3. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
จัดท ำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒนำส่งให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำล่วงหน้ำเป็นเวลำ

พอสมควรจัดหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มีปริมำณ
เพียงพอ 

 
4. สถำนที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
  สถำนที่ที่ ใช้ ในกำรพัฒนำต้องเหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี  มี อุปกรณ์และสิ่ งอ ำนวย 

ควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่งศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ 

5. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
  กำรประเมินผลกำรพัฒนำมุ่งเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง และได้มำตรฐำน คณะกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ และวิทยำกร รวมทั้งวิทยำกรพ่ีเลี้ยงปรึกษำหำรือร่วมกันเกี่ยวกับหลักกำร 
วิธีกำร เครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งด ำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 

 คุณสมบัติของวิทยากร 
 วิทยำกรที่ให้กำรพัฒนำ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้ที่เข้ำใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2. เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์  และประสบควำมส ำเร็จ เป็นที่ยอมรับ 
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพในสำระของหน่วยกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 3. มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำโดยถือว่ำผู้เข้ำรับกำรพัฒนำส ำคัญท่ีสุด 
 

 สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ใบงำน แบบฝึก แบบตรวจสอบรำยกำร แบบทดสอบ เอกสำรประกอบ   กำร
พัฒนำและคู่มือต่ำง ๆ 
 2. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์ 
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 3. แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ 
 4. กรณีตัวอย่ำงและกรณีศึกษำ 

 การประเมินผลการพัฒนา 
 กำรประเมินผลกำร พัฒนำผู้ ได้ รั บกำรคั ด เลื อก ให้ ด ำ รงต ำแหน่ งศึ กษำธิกำรจั งหวั ด  
เป็นกำรประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำรประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำและ
เมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย โดยยึดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดเป็น
ส ำคัญ 

การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร 
 ก. กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ และ 
 ข. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 

ก. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ  ร้อย
ละ 90 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ 

ข. การประเมินผลการพัฒนา 
1. การประเมินก่อนการพัฒนา 

         ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำหรับต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด 

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 และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย 
           3.1 ประเมินกำรศึกษำส่วนบุคคล IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด) และทักษะในกำรน ำเสนอ (ร้อยละ 30) 
          3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10) 

3. การประเมินผลหลังการพัฒนา 
     กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (ร้อยละ 10) 
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ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจ ำแนกตำมระยะเวลำ 
                        กำรพัฒนำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

ก่อน 
ระหว่าง 

หลัง 
ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3  

ก. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด 
ข. การประเมินผลการพัฒนา 

ก่อน ส่วนที่ 1  
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2  
(ร้อยละ 20) 

ส่วนที่ 3  
(ร้อยละ 40) 

หลัง 
(ร้อยละ 10) 

Pre-test 1 ประเมินกำรสรุป
องค์ควำมรู ้
(ร้อยละ 20) 

1 พฤติกรรมกำรเรียนรู ้
ในสภำพจริง 
 (ร้อยละ 10) 

1 ประเมินกำรศึกษำ 
ส่วนบุคคล IS 

(แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัด) และ 

ทักษะในกำรน ำเสนอ 
(ร้อยละ 30) 

Post-test 
(ร้อยละ 10) 

2 ประเมิน
พฤติกรรม 

(ร้อยละ 10) 
 

2 กำรสรุปองค์ควำมรู้จำก 
กำรเรยีนรู้จำกสภำพจริง  

(ร้อยละ 10) 

2 ประเมินพฤติกรรม 
 (ร้อยละ 10) 

 เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย 
 1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ 
 2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำร
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 

 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ โดยมอบหมำยให้สถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรด ำเนินกำรพัฒนำ และรำยงำน
ผลด ำเนินกำรพัฒนำให้ ก.ค.ศ. ทรำบ 
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ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จ านวน 11 วัน) 
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา เวลา 33 ชั่วโมง 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 

กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ  
กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้  บริหำรจัดกำรส ำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์   
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์
คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร และกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรศึกษำ เ พ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน  
สั่งกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ปัญหำงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ด้ำนแผนงำน ด้ำนบริหำรงำน ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและ
โครงกำร และกำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
 2. สำมำรถวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน สั่งกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำตรวจสอบ 
ป ร ะ เ มิ น ผ ล  ตั ด สิ น ใ จ  แ ก้ ปั ญ ห ำ ง ำ น ข อ ง ส ำ นั ก ง ำ น ศึ ก ษ ำ ธิ ก ำ ร จั ง ห วั ด  ด้ ำ น แ ผ น ง ำ น  
ด้ำนบริหำรงำน ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 

รายวิชา 
 จ ำนวน 10 รำยวิชำ รวม 33 ชั่วโมง ประกอบด้วย 

  รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน   3 ชั่วโมง 
  รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้   3 ชั่วโมง 
  รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน  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 

 

รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา 6 ช่ัวโมง 

 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
  กำรพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ  ครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ
บทบำทของศึกษำธิกำรจังหวัดกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ วินัย         กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเก่ียวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 
 2. มีคุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  วินั ย  และบริหำรจัดกำรศึกษำ 
ตำมหลักธรรมำภิบำล 
 3. สำมำรถน ำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี 
 4. สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 

รายวิชา 
 จ ำนวน 2 รำยวิชำ รวม 6 ชั่วโมง  ประกอบด้วย 
 รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ 3 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล  3 ชั่วโมง 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว) 
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา 
      (เวลา 12 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
   นโยบำย กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ นโยบำยทำงกำรศึกษำและผู้น ำ
ทำงวิชำกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีโอกำสพบผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร         มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ Thailand 4.0 แผนปฏิรูป
ประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งนโยบำย
ของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจั ดกำรศึกษำในจังหวัดให้
สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ น ำควำมรู้
เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด 
 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. พบผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร  
 2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ Thailand 
4.0 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร 
 3. มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
 4. สำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ น ำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำม
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด 
 

รายวิชา 
 จ ำนวน 2 รำยวิชำ   รวม 12   ชั่วโมง  ประกอบด้วย 
 รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้น ำทำงวิชำกำร     6 ชั่วโมง 

การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว) 
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา 
      (เวลา 15 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  

 ภำษำ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ เกี่ยวกับ
ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เทคโนโลยี
ดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำไทย 
ภ ำ ษ ำ อั ง ก ฤ ษ  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ดิ จิ ทั ล เ พ่ื อ ก ำ ร สื่ อ ส ำ ร แ ล ะ ก ำ ร บ ริ ห ำ ร จั ด ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  
ใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรและน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำร 
จัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพ่ือกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 2. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรและน ำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

รายวิชา 
 จ ำนวน 3 รำยวิชำ รวม 15 ชัว่โมง  ประกอบด้วย 
 รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร  3 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   6 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   6 ชั่วโมง 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว) 
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสรมิสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย  ( 9 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้ 
   กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และพัฒนำเครือข่ำยครอบคลุมเนื้อหำสำระเก่ียวกับพระบรมรำโชบำย   
จิตอำสำ และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำ  
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้  ควำมเข้ ำ ใจ เกี่ ยวกับพระบรมรำโชบำย จิ ตอำสำ และกำรบู รณำกำร  
ควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 2. สำมำรถน ำพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือไปใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 

รายวิชา 
 จ ำนวน 2 รำยวิชำ  รวม 9 ชัว่โมง  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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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จ านวน 16 วัน) 

ค าอธิบาย 
 ผู้ เ ข้ ำ รั บกำร พัฒนำได้ เ รี ยนรู้ ใ นส ำนั ก ง ำนศึ กษำธิ กำ รจั งหวั ด  ที่ มี น วั ตกร รมหรื อ 
กำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำร
จังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ก ำกับ 
ติ ด ต ำ ม  ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก ำ ร เ รี ย น รู้ ต ำ ม ส ภ ำ พ จ ริ ง  ห รื อ ไ ด้ เ รี ย น รู้ จ ำ ก แ ห ล่ ง เ รี ย น รู้  
ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับบริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 2. เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่ประสบผลส ำเร็จและ ที่มีผล 
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ 
 3. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ 
 4. สำมำรถวิเครำะห์  สังเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยในขององค์กรเพ่ือก ำหนดทิศทำง  
กำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และปัจจัยส ำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 2. บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน 
 4. กำรบริหำรจัดกำรเครือช่ำย 
 5. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ระยะเวลำ 1 วัน 
 2. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด ระยะเวลำ 1 วัน 
 3. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ระยะเวลำ 2 วัน 
 4. เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน  ระยะเวลำ 5 วัน 

5. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ระยะเวลำ 2 วัน 
 6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระยะเวลำ 2 วัน 
 7. กำรสรุปองค์ควำมรู้และจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ระยะเวลำ 3 วัน 
 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1 .  เ รี ยนรู้ และฝึกประสบกำรณ์ ในส ำนั กงำนศึกษำธิกำรจั งหวัด ที่ มีนวั ตกรรมหรื อ 
กำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ โดยจัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำแบบสุ่มเลือกกลุ่มละ 2-3 คน 
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 2. เรียนรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 3. เรียนรู้บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน 
 4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ 

ตำรำงสรุปกิจกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
1 รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำร

จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัด) 

 

2 เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด   

3 - 4 ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ควำม
รับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

 

5 - 9 เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน  

10 -11 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  

12 - 13 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ  

14 - 16 กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จ ำนวน 1 ฉบับ และจัด
ท ำกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในจังหวัด) จ ำนวน 1 เล่ม และจัดเตรียม PowerPoint น ำเสนอ 

 

 

สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ 
 2. สถำนศึกษำภำครัฐและเอกชน 
 3.แหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม 
 

การวัดและประเมินผล ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 
 1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ 
 2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 

2.1 สั ง เกตพฤติกรรม ได้แก่  ควำมรับผิดชอบ ควำมมีน้ ำ ใจ กำรให้ควำมร่วมมือ  
กำรแสดงออก กำรควบคุมอำรมณ์ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น กำรบริหำรเวลำ ท ำงำน
เป็นทีม 
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  2.2 สรุปองค์ควำมรู้ ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ประเด็นที่ควรพัฒนำ   ต่อ
ยอด ประโยชน์ของข้อสั ง เกตและข้อเสนอแนะ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยทำงกำรศึกษำ  
และกำรส่งทันเวลำ 
 3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ 
  ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยทุธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

 (จ านวน 6 วัน) 
ค าอธิบาย 
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จงัหวัด จัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด แล้วน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. สำมำรถจัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
 2. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 

ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
 2. องค์ควำมรู้สมรรถนะศึกษำธิกำรจังหวัดในภำพรวม และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  
ในสภำพจริง 

กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1.  แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ผลกำรเรียนรู้ ในสภำพจริ งของผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำที่ ไปเรียนรู้   
ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ โดยกำรเสวนำทำงวิชำกำร 
 2. กำรน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
 3. กำรสะท้อนผล Reflection 
 4. วิเครำะห์ สรุป ข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรระดับสูง 

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. รวบรวมส่งชิ้นงำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัด 
 2. น ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด  
โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 
 3. เสวนำทำงวิชำกำรเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของ 
แต่ละจังหวัด โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 

4. วิเครำะห์ สรุปในภำพรวมข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
น ำเสนอผู้บริหำรระดับสูง 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. สื่อบุคคล 
 2. PowerPoint  
 3. เอกสำรรำยงำน 
 4. สื่อเทคโนโลยี 
 

การวัดและประเมินผล ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนา 
                    การศึกษาในจังหวัด 
 1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ 
 2. กำรประเมินรำยงำนผลกำรเรยีนรู้และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวดั 
  2.1 กำรประเมินพฤติกรรม ได้แก่ ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ กำรเสนอควำมคิดเห็น กำรร่วมมือใน
กิจกรรม ควำมส ำเร็จของงำน กำรตรงต่อเวลำ 
  2.2 กำรประเมินรำยงำนศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) 
และทักษะในกำรน ำเสนอ ได้แก่ องค์ประกอบของรำยงำน วิธีด ำเนินกำรศึกษำเป็นระบบ ผลกำรศึกษำตอบ
วัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และทักษะในกำร
น ำเสนอ 
 3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ  
  ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
การประเมินหลังการพัฒนา 
 กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้เขา้รับการพัฒนา 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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แนวปฏิบัติส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนา 
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

...................................... 
 เพ่ือให้กำรฝึกอบรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ สถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้ก ำหนดแนวปฏิบัติส ำหรับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ดังนี้ 
 

การรักษาเวลาและความประพฤติทั่วไป 
 ข้อ 1 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนต้องบริหำรเวลำ ปฏิบัติตำมตำรำงกำรพัฒนำที่หลักสูตรก ำหนด 
 ข้อ 2 ในกรณีที่มีธุระจ ำเป็น ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรพัฒนำ ให้ขอ
อนุญำตจำกผู้บริหำรโครงกำรหรือวิทยำกรประจ ำกลุ่มเป็นครั้ง ๆ ไป 
 ข้อ 3 ผู้เข้ำรับพัฒนำควรปฏิบัติตนเป็นสุภำพชน สร้ำงภำพลักษณ์ที่เหมำะสม 
 ข้อ 4 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนรู้รักสำมัคคี พร้อมจะปฏิบัติตนตำมสถำนกำรณ์ เคำรพตนและผู้อื่น 
 ข้อ 5 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนต้องใจและสนใจร่วมกิจกรรมที่วิทยำกรมอบหมำย 
 ข้อ 6 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนให้เกียรติวิทยำกรที่ก ำลังบรรยำย และซักถำมในประเด็นที่เป็น
ประโยชน์ด้วยถ้อยค ำที่สุภำพ รู้จักกำลเทศะ 
 ข้อ 7 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย โดยระลึกอยู่เสมอว่ำได้มำปฏิบัติ
รำชกำรตำมปกติ 
 ข้อ 8 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนควรตั้งระบบสัญญำณโทรศัพท์มือถือเป็นระบบสั่น หรือตั้ง
สัญญำณเรียกให้เบำที่สุด และพูดโทรศัพท์นอกห้องฝึกอบรม เพื่อจะได้ไม่รบกวนวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมท่ำนอ่ืน 
 ข้อ 9 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนรับประทำนอำหำรเช้ำ กลำงวัน และเย็น ณ ห้องอำหำร ชั้น 1 
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ  
  อำหำรเช้ำ  เวลำ 07.00 – 08.30 น. 
  อำรหำรกลำงวัน  เวลำ 12.00 – 13.00 น. 
  อำรหำรเย็น  เวลำ 17.00 – 18.00 น. 
 ข้อ 10 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำทุกคนละเว้นอบำยมุขทุกชนิดระหว่ำงเข้ำร่วมกิจกรรมกำรพัฒนำ 
 

ระเบียบปฏิบัติในการใช้บริการหอพัก 
 ข้อ 1 รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในหอพัก 
 ข้อ 2 ห้ำมน ำของผิดกฎหมำยเข้ำมำในหอพัก 
 ข้อ 3 ไม่ควรเก็บของมีค่ำไว้ในหอพัก 
 ข้อ 4 ระวังอัคคีภัยจำกกำรสูบบุหรี่ กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอ่ืน ๆ 
 ข้อ 5 ห้ำมประกอบอำหำรในห้องพัก 
 ข้อ 6 ไม่ก่อควำมร ำคำญแก่ผู้อ่ืน 
 ข้อ 7 ไม่น ำบุคคลภำยนอกเข้ำไปในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญำต 
 ข้อ 8 ล็อคกุญแจห้องทุกครั้งเมื่อออกจำกห้องพัก 
 ข้อ 9 ละเว้นอบำยมุขทุกชนิด 
 ข้อ 10 เมื่อมีปัญหำกำรใช้บริหำรหอพัก โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่บริกำรหอพัก 
 ข้อ 11 หำกวัสดุและครุภัณฑ์ช ำรุดเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระท ำของผู้เข้ำพัก ผู้เข้ำพักต้อง
รับผิดชอบส่วนนั้น 
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คณะผู้จัดท า 

1. นำยประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ 
3. ดร.วีระ  แข็งกสิกำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ 
2. ดร.วรัท  พฤกษำทวีกุล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ 
4. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักด ี รองศึกษำธิกำรภำค 2 ที่ปรึกษำ 
5. ดร.สัมนำกำรณ์  บุญเรือง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่ปรึกษำ 

6. ดร.พรอัญชลี  พุกชำญค้ำ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หัวหน้ำคณะผู้จัดท ำ 
7. นำงสุพรรณี  สมิท ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
8. นำงสำวสุนทรี  ไกรกำบแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
9. นำงณัฏธิดำ  ฤทธำภัย ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 

10. นำงอ ำพร  จิตรใจ ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
11. นำงกรรัตน์  โชคประเสริฐ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
12. นำงสำวประนอม โพธิ์นิ่มแดง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
13. นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร คณะผู้จัดท ำ 
14. นำยอุเทน  นวสุธำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร คณะผู้จัดท ำ 
15. นำยอนันต์ศักดิ์  สร้ำงค ำ ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
16. นำงสำวจตุณี  ประภำสะวัต ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
17. นำงสำวจุฑำมำศ  คุ้มเณร ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
18. นำงสำวเกษร  จตุเทน ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
19. นำยกรกช  สำรโท ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
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