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 ด้วยส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด รำยละเอียดตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่    
ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563  ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำดังกล่ำว ก ำหนดให้
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ และจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร  
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ ในกำรนี้ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร กำรประเมินผล 
รวมทั้งจัดท ำรำยละเอียดประกอบกำรด ำเนินกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทำง แนวปฏิบัติ ให้ผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำมีควำมรู้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม          
ยึดหลักธรรมมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร และเป็นเอกสำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่
เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. 
ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรระดับสูงที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน ตลอดจนคณะท ำงำน
จัดท ำรำยงำนรำยละเอียดหลักสูตร และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้ 
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ตอนที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมา 
 ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563  ได้ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำร
จังหวัด โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 
ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ และจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร ตำมขอบข่ำยกำรพัฒนำ แบ่งเป็น   
3 ส่วน (ระยะเวลำกำรพัฒนำต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดไม่น้อยกว่ำ 35 วัน ศึกษำธิกำรจังหวัด       
ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่งกำรปฏิบัติงำน ได้แก่              
กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์    
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะ
บุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผล
กำรศึกษำ 2) วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 3) กำรน ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 4) กำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือ
ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 5) กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมรับผิดชอบ  
กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ 6) กำรปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2      
กำรเรียนรู้ในสภำพจริง และส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
กำรศึกษำในจังหวัด  ประกอบกับได้น ำมำตรฐำนต ำแหน่งของศึกษำธิกำรจังหวัดมำวิเครำะห์  
(ตำมหนังสือ ที่ ศธ 0205.6/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560) รวมทั้งกำรวิเครำะห์อ ำนำจหน้ำที่ของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 2559 : 30)            
  จำกควำมเป็นมำดังกล่ำวข้ำงต้น ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ และได้พัฒนำ
หล ักส ูตร และจ ัดท ำรำยละเอ ียดหล ักส ูตร กำรพัฒนำผู้ ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง               
รองศึกษำธิกำรจังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด  
 

 
วัตถุประสงค์หลักสูตร  
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ   
 1. เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่งของ
รองศึกษำธิกำรจังหวัด ควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ และกำรเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษำธิกำร 
ในจังหวัด 
 2. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
ตลอดจนมีควำมรอบรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ 
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้  
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 3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริง น ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 4. เสริมสร้ำงสุขภำพกำย สุขภำพจิต ค่ำนิยม อำรมณ์ สังคม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
 5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

โครงสร้างหลักสูตร  
หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบด้วย         

3 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 38 วัน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จ ำนวน 16 วัน 102 ชั่วโมง )  
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จ ำนวน 16 วัน) 
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน

จังหวัด (จ ำนวน 6 วัน) 
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร  มีดังนี้ 
 ส่วนที่  1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จ านวน 16 วัน 102 ชั่วโมง)   
 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (48 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  9 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล      9 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน 3 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   (6 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3  ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 2.2     วินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
                         จัดการศึกษา (12 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 3.1     กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด

กำรศึกษำ 
6 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้น ำทำงวิชำกำร 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจทิัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดศึกษา (27 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 4.1     ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร 3  ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 18 ชั่วโมง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย  (9 ชั่วโมง) 
รำยวิชำ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือใน

กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
3 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
              

 ส่วนที ่2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จ านวน 16 วัน)  
   ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่
มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์   
ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
 

 ส่วนที่  3  การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัด (จ านวน 6 วัน) 
  ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 
แล้วน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย 
 
ระยะเวลาในการพัฒนา 
 ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จ ำนวน 38 วัน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จ ำนวน  16 วัน 
 ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง  จ ำนวน 16 วัน 
 ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด จ ำนวน 6 วัน  
 
วิธีการพัฒนา 

1. ใช้วิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนกำร  Active 
Learning, Case Study, Lecture กำรสรุปองค์ควำมรู้ 

2.  กำรเรียนรู ้ในสภำพจริง ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  มีนว ัตกรรม หรือมี 
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  

3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้  กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำร 
อ่ืน ๆ ตำมควำมเหมำะสม และกำรสะท้อนควำมคิด (Reflection) เน้นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย 
และกำรฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับ
ต ำแหน่ง 
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มาตรฐานการพัฒนา 
 ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้  

1. กำรบริหำรจัดกำร 
  จัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรและด ำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่  
ก.ค.ศ. ก ำหนด สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยำกร ด ำเนินกำรพัฒนำโดยยึดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จัดวิทยำกร
เป็นคณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ 
 2. วิทยำกร และวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 
  คัดเลือกวิทยำกรและวิทยำกรพ่ีเลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์และ
ประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชำกำรและทำงกำรบริหำรในเรื่องที่รับผิดชอบและสร้ำง
บรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นส ำคัญท่ีสุด 

3. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
จัดท ำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒนำส่งให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำล่วงหน้ำเป็นเวลำ

พอสมควร จัดหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มีปริมำณ
เพียงพอ 

4. สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรพัฒนำ 
  สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำต้องมีควำมเหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวย

ควำมสะดวกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่งศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ 
5. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
     กำรประเมินผลกำรพัฒนำมุ่งเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง  และได้มำตรฐำน 

คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ และวิทยำกร รวมทั้งวิทยำกรพ่ีเลี้ยงปรึกษำหำรือ
ร่วมกันเกี่ยวกับหลักกำร วิธีกำร เครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งด ำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำม
เกณฑ์ท่ี 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 เอกสำรประกอบกำร
พัฒนำและคู่มือต่ำง ๆ   
 2. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์  
 3. แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ  
 4. กรณีตัวอย่ำงและกรณีศึกษำ 
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การประเมินผลการพัฒนา 
 กำรประเมินผลกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด เป็น 
กำรประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำรประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำและ
เมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย โดยยึดวัตถุประสงค์กำรพัฒนำที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด
เป็นส ำคัญ 
  

การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร  
 ก. กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ และ 
 ข. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
  

 ก. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ 
 ข. การประเมินผลการพัฒนา 

 1. การประเมินก่อนการพัฒนา 
   ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบ
ควำมรู้ที่เก่ียวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำหรับต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด 

 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 ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในจังหวัด (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย 
     3.1 ประเมินกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล) และทักษะในกำรน ำเสนอ (ร้อยละ 30) 
     3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10) 
  3. การประเมินผลหลังการพัฒนา 

  กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (รอ้ยละ 10) 
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ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจ ำแนกตำมระยะเวลำกำรพัฒนำที่  
       ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

ก่อน 
ระหว่าง หลัง 

 ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3  
ก. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด 
ข. การประเมินผลการพัฒนา 

ก่อน ส่วนที่ 1  
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2  
(ร้อยละ 20) 

ส่วนที่ 3  
(ร้อยละ 40) 

หลัง 
(ร้อยละ 10) 

Pre-test 1. ประเมินกำร
สรุป 
องค์ควำมรู้ 
(ร้อยละ 20) 

1. พฤติกรรมกำร
เรียนรู้ในสภำพจริง  
(ร้อยละ 10) 

1. ประเมินกำรศึกษำ
ส่วนบุคคล : IS 
(แผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล) 
และทักษะในกำร
น ำเสนอ  
(ร้อยละ 30) 

Post-test 
(ร้อยละ 10) 

2. ประเมิน
พฤติกรรม 
 (ร้อยละ 10) 

2. กำรสรุปองค์ควำมรู้
จำกกำรเรียนรู้จำก
สภำพจริง  
(ร้อยละ 10) 

2. ประเมินพฤติกรรม 
 (ร้อยละ 10) 

   

 เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย  
 1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ 
 2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำร
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ โดยมอบหมำยให้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร  ด ำเนินกำรพัฒนำ 
และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรพัฒนำให้ ก.ค.ศ. ทรำบ 
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ตอนที่ 2 
รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้ 

 

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จ านวน 16 วัน) 
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา   เวลา 48 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
  กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ  
กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรส ำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำร
บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์
คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร และกำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำมำรถในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน  
สั่งกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ปัญหำงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ด้ำนแผนงำน ด้ำนบริหำรงำน ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนบริหำร
ทรัพยำกรและงบประมำณ อย่ำงมีประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์  
ที่ก ำหนด  
    

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำร
ส ำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน  กำรบูรณำกำรแผนงำน
และโครงกำร และกำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
 2. สำมำรถในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน สั่งกำร มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ
ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ปัญหำงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด้ำนแผนงำน           
ด้ำนบริหำรงำน ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่ก ำหนด 
 
รายวิชา   
 จ ำนวน 10 รำยวิชำ   รวม  48 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     9 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล  3 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ  3 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล     9 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน   3 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร  3 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ  9 ชั่วโมง  
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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รายวิชาที่ 1.1 การบริหารงานแผนงาน    เวลา 3 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 กำรบริหำรงำนแผนงำนครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรวำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจัดท ำ
แผนปฏิบัติรำชกำรและแผนพัฒนำกำรศึกษำ ในจังหวัดเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของ
หน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำคและ
กระทรวงศึกษำธิกำร นโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้      
ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน โครงกำร และสำมำรถวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดที่มี
ควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร

และแผนพัฒนำกำรศึกษำ ในจังหวัดเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้มีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค และกระทรวงศึกษำธิกำรและนโยบำย
แผนพัฒนำกำรศึกษำ ในจังหวัด 

 2. สำมำรถวำงแผนพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัดที่มีควำมสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบำยของ
ทุกระดับอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 
ขอบข่ายเนื้อหา 

  1. วำงแผนงำน โครงกำร ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนพัฒนำกำรศึกษำ  
ในจังหวัดเพ่ือก ำหนดเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำน ให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและ 
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำระดับภำค และกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2. นโยบำย แผนพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด  
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 

1. ใบควำมรู้ 
2. ใบกิจกรรม 
3. Powerpoint 
4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน 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 ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบริหำรกำรเรียนรู้ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริม
กำรเรียนรู้ ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  
มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ และสำมำรถตรวจ 
ติดตำม ก ำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล 
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ 
 2. สำมำรถตรวจ ติดตำม ก ำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริม 
กำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงและของรัฐบำล 
   
ขอบข่ายเนื้อหา 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้  ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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รายวิชาที่ 1.3 การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจงัหวัดในยุคใหม่ เวลา  3 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กลยุทธ์ 
ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ  เพ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำ มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ  
และสำมำรถก ำกับ เร่งรัด ติดตำม นิเทศกำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนกำรศึกษำในจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
 2. สำมำรถก ำกับ เร่งรัด ติดตำม นิเทศกำรขับเคลื่อนนโยบำยแผนกำรศึกษำในจังหวัด 
  
 ขอบข่ายเนื้อหา 
 กลยุทธ์ ระบบงำน และวิธีกำรปฏิบัติรำชกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือเป็นแนว
ทำงกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
  

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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รายวิชาที่ 1.4 การบริหารเชิงกลยุทธ์     เวลา 9 ชั่วโมง 
 
 1.4.1 แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด    เวลา 6 ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรวำงแผน และ      
กำรจัดท ำแผนเชิงกลยุทธ์ กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยส ำคัญของ
กำรวำงแผนกลยุทธ์ส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
และสำมำรถจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ 
ควำมส ำเร็จด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรวำงแผน และกำรจัดท ำแผนเชิงกล
ยุทธ์ กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยส ำคัญของกำรวำงแผนกลยุทธ์
ส ำหรับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 2. สำมำรถจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ ควำมส ำเร็จด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ 
 2. กำรวำงแผน และกำรจัดท ำแผนเชิงกลยุทธ์ 
     2.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
     22 กำรก ำหนดทิศทำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
     2.3 กำรก ำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
     24. กำรก ำหนดแผนงำนและโครงกำร 
  3. กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ 
      3.1 กำรสื่อสำรและถ่ำยทอดกลยุทธ์ 
      3.2 กำรจัดท ำแผนที่ยุทธศำสตร์และกำรประยุกต์ใช้แผนที่ยุทธศำสตร์กับส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
      3.3 กำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำยจำกองค์กรสู่บุคคล 
 4. ปัจจัยส ำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
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1.4.2 แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  เวลา 3 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ครอบคลุมเนื้อหำสำระ แนวโน้มของกำร
พัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ  ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำร
กำรศึกษำ นโยบำย แผน และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ  
กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำน
โครงกำรสู่กำรปฏิบัติ ปัจจัยส ำคัญของกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแนวโน้มของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ 
ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ  นโยบำย แผน และยุทธศำสตร์ที่
เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ 
 2. สำมำรถจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล กำรแปลงนโยบำย 
เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติเพ่ือผลักดันให้บรรลุเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ ควำมส ำเร็จด้ำน
กำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. แนวโน้มของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ 
2. ควำมส ำคัญของกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ  
3. นโยบำย แผน และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ  

 4. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
     4.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กรและควำมต้องกำรของผู้รับบริกำร 
     4.2 กำรก ำหนดทิศทำงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้ำประสงค์ 
     4.3 กำรก ำหนดกลยุทธ์และตัวชี้วัด 
     4.4 กำรก ำหนดแผนงำนและโครงกำร 
  3. กำรแปลงนโยบำย เป้ำหมำย แผนงำนโครงกำรสู่กำรปฏิบัติ 
 4. ปัจจัยส ำคัญของกำรวำงแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ  
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 รายวิชาที่ 1.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลครอบคลุมเนื้อหำสำระ ระบบงำนและอัตรำก ำลัง
บุคลำกรในหน่วยงำน พัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำร
ใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถก ำกับดูแล บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในหน่วยงำนรวมทั้งหำแนวทำงใหม่ ๆ สำหรับ
พัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในกำรผลิต บริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระบบงำนและอัตรำก ำลังบุคลำกรในหน่วยงำน พัฒนำ
สมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ ๆ หรือกลยุทธ์ในกำร
บริหำรทรัพยำกรบุคคล 
 2. สำมำรถก ำกับดูแล บริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคลในหน่วยงำนรวมทั้งหำแนวทำง    
ใหม่ ๆ ส ำหรับพัฒนำผู้ปฏิบัติงำนในกำรผลิต บริกำร หรือผลกำรด ำเนินงำนที่มีคุณภำพท่ีดีขึ้น 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. ระบบงำนและอัตรำก ำลังบุคลำกรในหน่วยงำน 
 2. พัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร  
 3. กำรปรับปรุงหรือหำแนวทำงวิธีกำรใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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รายวิชาที่ 1.6 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ   เวลา  3 ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณครอบคลุมเนื้อหำสำระ กฎหมำยและระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับงบประมำณ วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และ
เป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้    
ควำมเข้ำใจ และสำมำรถวำงแผน ติดตำมตรวจสอบ กำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ  ให้เกิด
ประสิทธิภำพคุ้มค่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์  
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมำณ วำงแผนกำร
ใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยของส่วนรำชกำร
และกระทรวงศึกษำธิกำร 
 2. สำมำรถวำงแผน ติดตำม ตรวจสอบ กำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณ ให้เกิด
ประสิทธิภำพคุ้มค่ำเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์  
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับงบประมำณ 
 2. วำงแผนกำรใช้ทรัพยำกรและงบประมำณสอดคล้องกับนโยบำย พันธกิจ และเป็นไปตำม
เป้ำหมำยของส่วนรำชกำรและกระทรวงศึกษำธิกำร 
  

แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ  
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 รายวิชาที่ 1.7 การบริหารงานเลขานุการองค์คณะบุคคล      เวลา 9 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคลครอบคลุมเนื้อหำสำระ บทบำทภำรกิจของผู้แทน
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ . อกศจ. และ
คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวัง 
เป้ำหมำยควำมส ำเร็จด้ำนกำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร และบทบำทหน้ำที่เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร กศจ. เ พ่ือให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ ในบทบำทของผู้แทน
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด กศจ. อกศจ. คณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด และสำมำรถ
ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และอ ำนวยกำร สั่งรำชกำร มอบหมำย ก ำกับ 
แนะน ำ ตรวจสอบ ตัดสินใจแก้ปัญหำ ในฐำนะผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กศจ. ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ในบทบำทของผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด กศจ. อกศจ. 
และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด 
 2. สำมำรถปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และอ ำนวยกำร สั่งรำชกำร 
มอบหมำย ก ำกับ แนะน ำ ตรวจสอบ ตัดสินใจแก้ปัญหำ ในฐำนะผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กศจ. 
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. บทบำทภำรกิจของผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด ปฏิบัติงำนรำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ำที่ของ กศจ. อกศจ. และคณะกรรมกำรชุดต่ำง ๆ ของจังหวัด 
 2. แนวนโยบำย ประเด็นยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ ควำมคำดหวังและเป้ำหมำยควำมส ำเร็จด้ำน
กำรศึกษำ ของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 3. บทบำทหน้ำที่เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร กศจ.  
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
 

การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 รายวิชาที่ 1.8 การบริหารการศึกษาเอกชน   เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชนครอบคลุมเนื้อหำสำระ ระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับ
กำรศึกษำเอกชน รูปแบบวิธีกำรท ำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรช่วยเหลือดูแล ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ และกำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ 
กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเอกชน  รูปแบบวิธีกำรท ำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน             
กำรช่วยเหลือดูแล ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรศึกษำเอกชน กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน และสำมำรถตรวจ 
ติดตำม ก ำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้ให้เป็นไปตำมนโยบำยของ
กระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล 
 
วัตถุประสงค์   
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำเอกชน  รูปแบบ
วิธีกำรท ำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรช่วยเหลือดูแล ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรศึกษำเอกชน 
กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน 
 2. สำมำรถตรวจ ติดตำม ก ำกับดูแล กำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกิจกรรมส่งเสริมกำรเรียนรู้      
ให้เป็นไปตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำรและของรัฐบำล 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 

1. ระเบียบ กฎหมำยที่เก่ียวข้องกับกำรศึกษำเอกชน 
2. รูปแบบวิธีกำรท ำงำน กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน  
3. กำรช่วยเหลือดูแล ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ กำรศึกษำเอกชน 

 4. กำรนิเทศกำรศึกษำเอกชน  
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ  
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 รายวิชาที่ 1.9 การบูรณาการแผนงานและโครงการ  เวลา 3 ช่ัวโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำรครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร 
กิจกรรม รวมทั้งบูรณำกำรแผนกำรศึกษำทั้งระบบให้มีควำมสอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำง          
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ในกำรผลักดันให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด 
เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม แผน  
กำรศึกษำทั้งระบบ และสำมำรถก ำกับ เร่งรัด กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับจังหวัดให้เป็นไป
ตำมทิศทำงแนวนโยบำยประเด็นยุทธศำสตร์กลยุทธ์และเป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวง 
ศึกษำธิกำร 
  
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม แผนกำรศึกษำทั้งระบบ 
 2. สำมำรถก ำกับ เร่งรัด กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับจังหวัดให้เป็นไปตำมทิศทำง
แนวนโยบำยประเด็นยุทธศำสตร์กลยุทธ์และเป้ำหมำยด้ำนกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำร 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 บูรณำกำรแผนงำน โครงกำร กิจกรรม รวมทั้งบูรณำกำรแผนกำรศึกษำทั้งระบบให้มีควำม
สอดคล้องกับนโยบำยและทิศทำงกำรพัฒนำกำรศึกษำ ในกำรผลักดันให้บรรลุตำมเป้ำหมำยและ
ผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงำนตำมที่ก ำหนด  
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 รายวิชาที่ 1.10 การติดตามและประเมินผลการศึกษา  เวลา  9 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กำรตรวจ
รำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และกำรประเมินผลโครงกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำม
เข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของ  
ส่วนรำชกำร หน่วยงำน สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด และควำมรู้เกี่ยวกับกำร
ประเมินผลโครงกำร และสำมำรถด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรติดตำม ประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด  และสำมำรถ
ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับตัวชี้วัด ค่ำเป้ำหมำย กำรตรวจรำชกำรและติดตำม
ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและสถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรใน
จังหวัด และควำมรู้เกี่ยวกับกำรประเมินผลโครงกำร 
 2. สำมำรถด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรตรวจรำชกำรติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของ 
ส่วนรำชกำรหน่วยงำน สถำนศึกษำสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
 3. สำมำรถประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. ควำมรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย 
 2. กำรตรวจรำชกำรและติดตำมประเมินผล กำรปฏิบัติงำนของส่วนรำชกำร หน่วยงำนและ
สถำนศึกษำในสังกัดกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
 3. กำรประเมินผลโครงกำร 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
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สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง
         
ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
  กำรพัฒนำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ
บทบำทของรองศึกษำธิกำรจังหวัดกับกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ วินัย  
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
    
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ  
 2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ วินัย และบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล  
 3. สำมำรถน ำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ด ี
 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 
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 รายวิชาที่ 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา 3 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพครอบคลุมเนื้อหำสำระ กำรสร้ำง
จิตส ำนึก ควำมศรัทธำในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546  หลักธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณ
วิชำชีพส ำหรับผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ กำรเป็นผู้น ำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
  
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมศรัทธำในกำรพัฒนำคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
พ.ศ. 2546  หลักธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพส ำหรับผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ กำรเป็นผู้น ำ
ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม และกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ด ี
 2. สำมำรถน ำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่ำงที่ดี  
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. กำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมศรัทธำในกำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ
ทำงกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติสภำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2546 
 2. หลักธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพส ำหรับผู้บริหำรทำงกำรศึกษำ 
 3. กำรเป็นผู้น ำด้ำนคุณธรรมจริยธรรม  และกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 รายวิชาที่ 2.2 วินัย การด าเนินการทางวินัย และหลักธรรมาภิบาล    เวลา 3 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  วินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำลครอบคลุมเนื้อหำสำระบทบำทนักบริหำร
ตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำง     
กำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรท ำผิดวินัย พฤติกรรมต้นแบบของผู้น ำที่เสริมสร้ำงและป้องกันกำรท ำผิด
วินัยหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเมื่อมีกำรท ำผิดวินัย กำรอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับ
วินัยตำม พ.ร.บ. ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และ
สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบทบำทนักบริหำรตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 กำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรท ำผิดวินัย  พฤติกรรม
ต้นแบบของผู้น ำที่เสริมสร้ำงและป้องกันกำรท ำผิดวินัย หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเมื่อ      
มีกำรท ำผิดวินัย กำรอุทธรณ์ และร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับวินัยตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. 2551 
 2. สำมำรถน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. บทบำทนักบริหำรตำมบทบัญญัติของพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน  
พ.ศ. 2551 เกี่ยวกับกำรเสริมสร้ำงกำรพัฒนำและกำรป้องกันกำรท ำผิดวินัย 
 2. พฤติกรรมต้นแบบของผู้น ำที่เสริมสร้ำงและป้องกันกำรท ำผิดวินัย 
 3. หน้ำที่และควำมรับผิดชอบของผู้บริหำรเมื่อมีกำรท ำผิดวินัย 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. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ  
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
                                     จัดการศึกษา   (เวลา 12 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
   นโยบำย กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำ
สำระเกี่ยวกับ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ นโยบำยทำงกำรศึกษำ
และผู้น ำทำงวิชำกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีโอกำสพบผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร  
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ Thailand 4.0  
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
รวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
ในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรในกำรบริหำร  
จัดกำรศึกษำ น ำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำน  
ทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์  
ในทุกมิติของจังหวัด 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. พบผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร  
 2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ 
Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำร 
กำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้งนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร 
 3. มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
 4. สำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ น ำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและ
นโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด 
 
รายวิชา   
 จ ำนวน 2 รำยวิชำ   รวม 12   ชั่วโมง  ประกอบด้วย 
 รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้น ำทำงวิชำกำร      6 ชั่วโมง 
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 รายวิชาที่ 3.1 กฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารการจัดการศึกษา  
                             เวลา 6 ชั่วโมง 
  
ค าอธิบายรายวิชา 
  กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ 2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่  Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ       
ด้ำนกำรศึกษำกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับ         
กำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถน ำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไปใช้ 
ในกำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำมเชื่ อมโยงกับ
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่  
Thailand 4.0 แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด
กำรศึกษำ 
 2. สำมำรถน ำควำมรู้ เกี่ยวกับแผนและนโยบำยด้ำนกำรศึกษำไป ใช้ในกำรวำงแผน 
กำรด ำเนินงำนทำงกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำมเชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและ
วัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. แผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ Thailand 4.0 
 2. แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ 
 3. กฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 
  
 แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 รายวิชาที่ 3.2 นโยบายการศึกษาและผู้น าทางวิชาการ  เวลา  6 ชัว่โมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  นโยบำยกำรศึกษำและผู้น ำทำงวิชำกำรครอบคลุมเนื้อหำสำระ นโยบำยของผู้บริหำร
ระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร พบผู้บริหำรระดับสูง นวัตกรรมทำงกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร มีวิสัยทัศน์ ทิศทำง     
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน และสำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำร
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับนโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร 

2. มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน 
 3. สำมำรถเป็นผู้น ำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
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. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 7. สื่อบุคคล 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ  
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 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา  
                                    (เวลา 27 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
   ภำษำ ดิจิทัล และเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ภำษำไทย
และภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรและน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรสื่อสำร
และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ  
 2. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรและน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
รายวิชา   
 จ ำนวน 3 รำยวิชำ รวม 27 ชัว่โมง  ประกอบด้วย 
 รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร  3  ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   6 ชั่วโมง 
 รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ   18 ชั่วโมง 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 รายวิชาที่ 4.1 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการปฏิบัติราชการ เวลา 3  ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 

 ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำรครอบคลุมเนื้อหำสำระกำรคิดวิเครำะห์ 
กำรสรุปควำม กำรน ำเสนอในที่ประชุม และกำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะ 
ในที่ประชุม เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคิดวิเครำะห์  กำรสรุปควำม  
กำรน ำเสนอในที่ประชุม และกำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม  
และสำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ สรุปควำม ประเด็นส ำคัญ และกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อที่ประชุม 
คณะต่ำง ๆ 
  
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรคิดวิเครำะห์  กำรสรุปควำม กำรน ำเสนอในที่ประชุม 
และกำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 

2. สำมำรถคิดอย่ำงเป็นระบบ สรุปควำม ประเด็นส ำคัญ และกำรแสดงควำมคิดเห็นต่อ 
ที่ประชุมคณะต่ำง ๆ  
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. กำรคิดวิเครำะห์  กำรสรุปควำม กำรน ำเสนอในที่ประชุม 
 2. กำรชี้แจงข้อเท็จจริง พิจำรณำให้ควำมเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 รายวิชาที่ 4.2 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหารจัดการศึกษา     เวลา 6 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับกำรแนะน ำตนเอง 
และหน่วยงำน กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรน ำเสนอ กำรเป็นประธำนในที่
ประชุม และกำรเขียนงำนและกำรน ำเสนองำนทำงวิชำกำร เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้       
ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรแนะน ำตนเองและหน่วยงำน      
กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรน ำเสนอ  กำรเป็นประธำนในที่ประชุม      
กำรเขียนงำนกำรน ำเสนองำนทำงวิชำกำร และสำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรส ำหรับ
กำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรเกี่ยวกับกำรแนะน ำ
ตนเองและหน่วยงำน กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรน ำเสนอ  กำรเป็น
ประธำนในที่ประชุม  กำรเขียนงำนและกำรน ำเสนองำนทำงวิชำกำร 
 2. สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษที่จ ำเป็นในกำรสื่อสำรส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำที่หัวหน้ำส่วนรำชกำร 
   
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. กำรแนะน ำตนเอง และหน่วยงำน 
 2. กำรกล่ำวรำยงำน กำรกล่ำวต้อนรับ กำรประสำนงำน กำรน ำเสนอ 
 3. กำรเป็นประธำนในที่ประชุม  
 4. กำรเขียนงำนและกำรน ำเสนองำนทำงวิชำกำร 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ  
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 รายวิชาที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา    เวลา 18 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
  เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล
เพ่ือกำรท ำงำน กำรน ำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมำใช้ในกำรสื่อสำรและ
กำรปฏิบัติงำน กำรใช้ดิจิทัลเพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัย และกำรใช้งำนพ้ืนที่เพ่ือกำรท ำงำนร่วมกันแบบ
ออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดิจิทัลที่ใช้ในกำรท ำงำนร่วมกันแบบ
ออนไลน์ กำรใช้ดิจิทัลเพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัย เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะในกำรท ำงำน โดยใช้โปรแกรม
สร้ำงสื่อดิจิทัลกำรน ำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มำใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดในกำรสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำน และสำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับดิจิทัลที่ใช้ในกำรท ำงำนร่วมกันแบบออนไลน์ กำรใช้ดิจิทัล
เพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัย 
 2. เพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะในกำรท ำงำน โดยใช้โปรแกรมสร้ำงสื่อดิจิทัล กำรน ำเครื่องมือ
อุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบัน มำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกำรสื่อสำร และกำรปฏิบัติงำน 
 3. สำมำรถน ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรท ำงำน  
 2. กำรน ำเครื่องมืออุปกรณ์และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ ในปัจจุบัน เช่น คอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสื่อออนไลน์ มำใช้ในกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติงำน  
 3. กำรใช้ดิจิทัลเพ่ือควำมมั่นคงปลอดภัย  
 4. กำรใช้งำนพื้นท่ีเพ่ือกำรท ำงำนร่วมกันแบบออนไลน์ 
 
 แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

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

ค าอธิบายหน่วยการเรียนรู้  
   กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และพัฒนำเครือข่ำยครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย 
จิตอำสำ และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมี
ควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 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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 รายวิชา 5.1 การเสริมสรา้งจิตอาสาและบูรณาการความร่วมมือในการพฒันาการศกึษา  
                               เวลา 3 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำ
สำระเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
กำรน ำจิตอำสำไปสู่กำรปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย 
กิจกรรมจิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ น ำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำร 
และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
   
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือ
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 2. สำมำรถน ำพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือไปใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. พระบรมรำโชบำย  
 2. จิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 
 3. กำรน ำจิตอำสำไปสู่กำรปฏิบัติ 
  
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
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การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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รายวิชาที่ 5.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา เวลา 6 ชั่วโมง 
 
ค าอธิบายรายวิชา 
 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระกำรบริหำร
จัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัด
กำรศึกษำภำยในจังหวัด กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำร่วมกับองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับเครือข่ำย
กำรจัดกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถสร้ำง และพัฒนำเครือข่ำย
กำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และอ ำนวยกำรกำรจัดกำรเครือข่ำยได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยกำรจัด
กำรศึกษำ กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำภำยในจังหวัด กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
กำรจัดกำรศึกษำร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงำนทั้งในและต่ำงประเทศ  กำรสร้ำง
ควำมเข้มแข็งและควำมยั่งยืนให้กับเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ 
 2. สำมำรถในกำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย กำรจัดกำรศึกษำทั้งในและต่ำงประเทศอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 3. สำมำรถอ ำนวยกำรกำรจัดกำรเครือข่ำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยกำรจัดกำรศึกษำ 
     1.1 ระบบข้อมูลสำรสนเทศเครือข่ำยเพ่ือกำรเรียนกำรสอน 
     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 
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แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. บรรยำย 
 2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 3. ฝึกปฏิบัติ 
 
สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ใบควำมรู้ 

 2. ใบกิจกรรม 
 3. Powerpoint 
 4. Video Clip 

 5. แหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 6. กรณีศึกษำ 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. กำรสังเกตพฤติกรรม  
 2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)  
 3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จ านวน 16 วัน)  
 
ค าอธิบาย 
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำได้เรียนรู้ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่มีนวัตกรรมหรือกำรปฏิบัติงำน
ดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด 
ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ก ำกับ ติดตำม 
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยศึกษำบริบทด้ำน
สังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพ่ือให้
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดในภำพรวม รวมทั้งระบบกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำบทบำทอ ำนำจหน้ำที่ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ และสำมำรถ
จัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  
 1. มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับบริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 2. เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่ประสบผลส ำเร็จและที่มีผล       
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ  
 3. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรน ำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้  
 4. สำมำรถวิเครำะห์  สังเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยในขององค์กรที่มีอิทธิพลต่อกำร
ก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน สำมำรถ
ก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำท่ีเน้นด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 5. สำมำรถจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล  
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 2. บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน 
 4. กำรบริหำรจัดกำรเครือช่ำย 
 5. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ระยะเวลำ 1 วัน 
 2. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำ ของจังหวัด 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 ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะเวลำ 
3 วัน 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. เรียนรู้และฝึกประสบกำรณ์ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีนวัตกรรมหรือ               
กำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ โดยจัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ แบบสุ่มเลือกกลุ่มละ 2-3 คน   
 2. เรียนรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 3. เรียนรู้บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน 
 4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ  
 6. จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ตำรำงสรุปแนวทำงกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
1 รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรจัดท ำ

รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล) 

 

2 เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด   
3 - 4 ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 

ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 

5 - 9 เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน    
10 -11 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย   
12 - 13 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ  
14 - 16 กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จ ำนวน 1 ฉบับ และจัดท ำกำรศึกษำส่วน

บุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) จ ำนวน 1 
เล่ม และจัดเตรียม PowerPoint น ำเสนอ 

 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม  
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1. ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ 
 2. สถำนศึกษำภำครัฐและเอกชน 
 3. แหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม 
 
การวัดและประเมินผล ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 
 1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ 
 2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ในสภำพจริง  
  2.1 สังเกตพฤติกรรม ได้แก่ ควำมรับผิดชอบ ควำมมีน้ ำใจ กำรให้ควำมร่วมมือ กำรแสดงออก 
กำรควบคุมอำรมณ์ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น กำรบริหำรเวลำ ท ำงำนเป็นทีม 
  2.2 สรุปองค์ควำมรู้ ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ประเด็นที่ควรพัฒนำ  
ต่อยอด ประโยชน์ของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรส่ง
ทันเวลำ 
 3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ  
  ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
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ส่วนที ่3 การรายงานผลการเรยีนรู้และการน าเสนอแผนกลยทุธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด  
                       (จ านวน 6 วัน) 
 
ค าอธิบาย 
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วน ำเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 
วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  
 1. สำมำรถจัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัดและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. องค์ควำมรู้สมรรถนะรองศึกษำธิกำรจังหวัดในภำพรวม และประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ใน
สภำพจริง  
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรเรียนรู้ ในสภำพจริงของผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำที่ ไปเรียนรู้ 
ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ โดยกำรเสวนำทำงวิชำกำร 
 2. กำรน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 3. กำรสะท้อนผล (Reflection) 
 4. วิเครำะห์ สรุป ข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ น ำเสนอ
ผู้บริหำรระดับสูง 
 
แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. รวบรวมส่งชิ้นงำนกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. น ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยำกรพ่ีเลี้ยง 
 3. เสวนำทำงวิชำกำรเป็นกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของแต่ละ
จังหวัด โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกวิทยำกรพี่เลี้ยง 
 4. วิเครำะห์ สรุปในภำพรวมข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
น ำเสนอผู้บริหำรระดับสูง 
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ส่ือและแหล่งเรียนรู้ 
 1. สื่อบุคคล 
 2. PowerPoint  
 3. เอกสำรรำยงำน 
 4. สื่อเทคโนโลยี 
 
การวัดและประเมินผลส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนา
การศึกษาในจังหวัด 
 1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ 
 2. กำรประเมินรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
  2.1 กำรประเมินพฤติกรรม ได้แก่ ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ กำรเสนอควำมคิดเห็น กำรร่วมมือใน
กิจกรรม ควำมส ำเร็จของงำน กำรตรงต่อเวลำ 
  2.2 กำรประเมินรำยงำนศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล) และทักษะในกำรน ำเสนอ ได้แก่ องค์ประกอบของรำยงำน วิธีด ำเนินกำรศึกษำเป็นระบบ ผล
กำรศึกษำตอบวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ
ทักษะในกำรน ำเสนอ 
 3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ  
  ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80  
 
การประเมินผลหลังการพัฒนา 
 กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร. 2559. บทบำทหน้ำที่ส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด. (เอกสำรอัดส ำเนำ). 

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. .2563. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง 
รองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด. (เอกสำรอัดส ำเนำ) หนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ.  
ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563.  

ส ำนักงำน ก.ค.ศ. 2560. มำตรฐำนต ำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ต ำแหน่งบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอ่ืนตำมมำตรำ 38ค.(2) ต ำแหน่งประเภทอ ำนวยกำรเฉพำะด้ำน กำรบริหำร
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  (เอกสำรอัดส ำเนำ) 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 
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แบบสรุปองค์ความรู้  
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ 

ชื่อ-สกุล...................................................................กลุ่มที่...................เลขที.่...........................  

รายวิชา................................................................................................................................................ 

องค์ความรู้ที่ได้รับ   

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 

การน าไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน  

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. 
 
ลงชื่อ.................................................ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ  
 

ความคิดเห็นของวิทยากรพี่เลี้ยง
.....................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................  
 

ลงชื่อ.................................................วิทยำกรพี่เลี้ยง 
 
  

ง.รศธจ.1.1 
(เดี่ยว) 
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ใบงาน 
การสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง   

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 

 

กลุ่มท่ี........... ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 
 

1. สมำชิกกลุ่ม 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ 
1   
2   
3   
4   

 
2. องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง  
   2.1 สภำพปัจจุบันและบริบทส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
   2.2 ประเด็นที่มีควำมโดดเด่น 
 1) บุคลำกร 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 2) ระบบกำรบริหำรงำน 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 3) ควำมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ อำคำรสถำนที่ 
............................................................................................................................. ...................................... 
.......................................................................................................................................................... ......... 

4) อื่น ๆ 
............................................................................................................... .................................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
3. ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อยอด 
............................................................................................................................. ...................................... 
4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้) 
...................................................................................................................................................... ............. 
............................................................................................................................. ......................................  

ง.รศธจ.2.1 
(กลุ่ม) 
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ใบงาน  
แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

 
ค าชี้แจง  

ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมศึกษำรำยละเอียดของขั้นตอนตำมกิจกรรมตำมใบงำน โดยให้จัดท ำเป็น
รำยงำนควำมยำวประมำณ 15–20 หน้ำกระดำษ A4 ตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน 
คือ  

ส่วนที่ 1 กำรน ำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป 
ส่วนที่ 2 กำรน ำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ (เน้นบริบทด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล) พร้อมทั้ง

วิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของ
จังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ีเกิดข้ึนจริงภำยในจังหวัด 
 ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ 
ทั้งนี้ให้วิเครำะห์ครอบคลุมสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร และสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ดังนี้ 
  3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ให้ศึกษำและวิเครำะห์ โอกาส และ ภาวะ
คุกคาม ของสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำรว่ำมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภำคและจุลภำค  

(1) กำรวิเครำะห์ระดับมหภำค โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ว่ำอิทธิพลของ
กำรเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่ำนิยม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในระดับโลกและ
ระดับประเทศว่ำมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร  

(2) กำรวิเครำะห์ระดับจุลภำค ให้ศึกษำและวิเครำะห์อิทธิพลของปัจจัย
แวดล้อมภำยนอกของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น 
ปัญหำและควำมต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นด้ำนกำรศึกษำ ฯลฯ ว่ำที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนด 
แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร 
  3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ว่ำอิทธิพลของ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร เช่น ทรัพยำกรขององค์กำร แบบแผนของกำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยี
และระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ ศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคคล ทีมงำน ลักษณะ
ของผู้บริหำร ฯลฯ ว่ำองค์ประกอบหรือปัจจัยเหล่ำนี้มี จุดแข็ง และ จุดอ่อน อย่ำงไร เพ่ือน ำไปประกอบ
ในกำรตัดสินใจในกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด  

ส่วนที่ 4 กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้ง 2 ลักษณะ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรม
น ำมำใช้ในกำรจัดท ำเป็นแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด โดยจัดท ำเป็นแผนระยะกลำง (4 ปี) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ทรัพยำกรรวมทั้งแหล่งที่มำของ
ทรัพยำกร (ภำคผนวก) โดยให้มีควำมชัดเจนและมีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ รวมทั้ง
ยกตัวอย่ำงโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลมำจ ำนวน 1 โครงกำรที่แสดง

ง.รศธจ.3.1 
(เดี่ยว) 
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รำยละเอียดถึง ชื่อโครงกำร หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ) 
วิธีด ำเนินกำร แผนกำรปฏิบัติงำน งบประมำณ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร ตัวชี้วัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ส่วนที่ 5 กำรน ำเสนอปัจจัยส ำคัญของกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป 
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(รูปแบบรายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
 

(ปก) 

 
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

ชื่อเรื่อง................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย..........................................................เลขท่ี........... 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม 
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 

รุ่นที่ 1/2563 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2563 
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ปก 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 กำรน ำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป 
   กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนส ำคัญ ดังนี้ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ........................................................................... .................................................................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
 
ส่วนที่ 2 กำรน ำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำคุณภำพ 
           กำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยใน 
           จังหวัด (ประมำณ 5 หน้ำกระดำษ A4) 

  บริบทของจังหวัดโดยย่อ   
  ............................................................................................................................. ................ 

   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
    ............................................................................................................................. ................ 
   .......................................................................... ................................................................... 
   ............................................................................................................................. ................ 
 

ปัญหาและสาเหตุของปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด (ระบุข้อมูลส าคัญ) 
  ............................................................................................................................. ................ 

   ............................................................................ ................................................................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
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ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ  
 3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  

สภำพแวดล้อมภำยนอกระดับมหภำค 
โอกำส (Opportunity) ภำวะคุกคำม (Treat) 

 
 
 
 
 

 

สภำพแวดล้อมภำยนอกระดับจุลภำค 
โอกำส (Opportunity) ภำวะคุกคำม (Treat) 

 
 
 

 

 3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

 
 
 

 

ส่วนที่ 4 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
วิสัยทัศน์  
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
พันธกิจ  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
เป้ำประสงค์  
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................. ............................................................................... 
ยุทธศำสตร์  
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
กลยุทธ์  
   ...................................................................................................................... ....................... 
   ............................................................................................................................. ................ 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (25……-25……)  
ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด………………………………… 

 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ………………………………………… 
 

โครงกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัดและ 
ค่ำเป้ำหมำย 

งบประมำณ แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำน
ที่

รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
256. 256. 256. 256. ยุทธศำสตร์

ชำติ 
ยุทธศำสตร์ 

ศธ. 

 
 

          

 
 

          

 
ส่วนที่ 5 ปัจจัยส ำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ........................................................................... .................................................................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ................ 
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ภาคผนวก ข 

หลักเกณฑ์และวิธกีำรพัฒนำผู้ไดร้ับกำรคัดเลือกให้ด ำรง
ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด  

ตำมหนังสือส ำนกังำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19  
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563  
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด  
และศึกษาธิการจังหวัด 

(ส่งพร้อมหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563) 
........................................ 

 เพ่ือให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด 
ได้รับกำรพัฒนำเพ่ิมพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม ยึด
หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร 
 อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 19 (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ปะกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและ
แต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด และรองศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ 
ศธ 0206.5/ว 11    ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 จึงก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำร
คัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง   รองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัดไว้ดังนี้ 

 1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด
หรือศึกษำธิกำรจังหวัด 

 2. ให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ 
 3. ให้ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำตำมขอบข่ำยกำรพัฒนำใน

หลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้ 
 4. ขอบข่ำยกำรพัฒนำ ก ำหนดเป็น 3 ส่วน (ระยะเวลำพัฒนำ ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด 

ไม่น้อยกว่ำ 35 วัน และต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และ

ต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ) ประกอบด้วย 
  1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จ ำเป็น เน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ควำม
รับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง ได้แก่ กำรบริหำรงำนแปนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำร
จัดกำรส ำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน  กำรบูรณำกำร
แผนงำนและโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 
  2) วินัย กำรรักษำวินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย เจตคติที่ดี  คุณธรรีม จริยธรรม 
จรรยำบรรณวิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 
  3) กำรน ำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีกำรไปใช้ในกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
  4) กำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมกำรบริหำรจัด
กำรศึกษำ 
  5) กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตส ำนึก ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิด
นวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
  6) กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เก่ียวข้อง และงำนที่ได้รับมอบหมำย 
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 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และต ำแหน่งศึกษำธิกำร
จังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน) 
  ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่
มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์  
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
 ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด (ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน) 
  ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จัดท ำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์ในกำรพัฒนำกำรศึกษำของจังหวัด แล้วน ำเสนอเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 5. วิธีกำรพัฒนำ 
    ให้ใช้วิธีกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ทรงคุณวุฒิ กำรเรียนรู้ในสภำพจริง กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำรอ่ืน ๆ ตำมควำม
เหมำะสม เน้นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ 
ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับต ำแหน่ง 
 6. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ เป็นกำรประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำร
ประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำ และเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย 
โดยมีเกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ดังนี้ 
  6.1 ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมินผล
ระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
  6.2 ต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำง
กำรพัฒนำและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 7. มำตรฐำนกำรพัฒนำ ให้ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังนี้ 
  7.1 กำรบริหำรจัดกำร 
   จัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรและด ำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนด สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยำกร ด ำเนินกำรพัฒนำโดยยึด
ควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดท ำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำร
พัฒนำ จัดวิทยำกรเป็นคณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ 
  7.2 วิทยำกรและวิทยำกรพี่เลี้ยง 
   คัดเลือกวิทยำกร และวิทยำกรพ่ีเลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ 
และประสบควำมส ำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิทยำกรและทำงกำรบริหำรในเรื่องที่รับผิดชอบและกำร
สร้ำงบรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒนำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นส ำคัญ 
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  7.3 สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
   จัดท ำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒนำส่งให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำล่วงหน้ำ เป็น
เวลำพอสมควร จัดหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มี
ปริมำณเพียงพอ 
  7.4 สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
   สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำต้องเหมำะสม มีบรรยำกำศท่ีดี มีอุปกรณ์และสิ่งอ ำนวยควำม
สะดวกที่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่วงศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ 
  7.5 กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
   กำรประเมินผลกำรพัฒนำต้องมุ่งเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริงและได้มำตรฐำน 
ผู้รับผิดชอบกำรพัฒนำและวิทยำกรต้องปรึกษำหำรือร่วมกันเกี่ยวกับหลักกำร วิธีกำร เครื่องมือวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งด ำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก ำหนด 
 8. เมื่อด ำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรนี้แล้ว ให้ผู้ด ำเนินกำรพัฒนำรำยงำนกำร
ด ำเนินกำร ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอควำมคิดเห็นให้ ก.ค.ศ. ทรำบ ภำยใน 15 วัน หลังกำรพัฒนำ
เสร็จสิ้น  
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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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