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หลักสู ตรพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ ง

ผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

2

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งบางตําแหน่งและบางวิทยฐานะ เพือ่ เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี
คุ ณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชี พที่เหมาะสมในอันที่จะทําให้การปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ
เกิดประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก.ค.ศ. กําหนด (ว.18) ไว้วา่ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาให้
เป็ นผูท้ ี ่มี คุ ณ ลัก ษณะที ่พึ ง ประสงค์ มี ภ าวะผูน้ ํา ทางวิช าการ และมี ก ารบริ ห ารและการจั ดการใน
สถานศึกษา มีความยืดหยุน่ มีความพร้อมที่จะพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ดังนั้น เพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึ กษาก่ อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา จึ งจํา เป็ นต้องมี การพัฒนาให้ผูผ้ ่านการ
พัฒ นามี อุ ด มการณ์ วิ สั ย ทั ศน์ บุ ค ลิ ก ภาพ ความเป็ นผู้ นํา และพฤติ ก รรมที ่เ หมาะสมต่ อ การเป็ น
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา สามารถนําการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนรู้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญได้อย่าง
เหมาะสม สามารถสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยในการปฏิบตั ิงานได้อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

2. ผู้รับผิดชอบหลักสู ตร
ตามหนังสื อสํ านั กงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552 ได้ กําหนดให้
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน หรื อ ส่ วนราชการต้ น สั ง กั ด กั บ สถาบั น พั ฒ นาครู
คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เป็ นหน่ ว ยงานที ร่ ั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นา โดยร่ วมมื อ กั บ
สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่ วยงานอืน่
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3. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา มีอุดมการณ์
วิสัยทัศน์ บุคลิ กภาพ ความเป็ นผูน้ าํ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็ นผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
สามารถนําการพัฒนาหลักสู ตรและการเรี ยนรู ้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ
สร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยในการปฏิบตั ิงาน

4. โครงสร้ างหลักสู ตร
โครงสร้ า งหลั กสู ตรพัฒนาข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อนแต่ ง ตั้ง ให้ดาํ รง
ตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา ตาม ว 18 ประกอบด้วย 2 ส่ วน
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อาํ นวยการสถานศึกษา มี 2 ระยะ
ระยะที่ 1 อบรมเสริ มสร้างสมรรถนะผูบ้ ริ หารสถานศึกษา แบ่งเป็ น 3 หมวด
หมวดที่ 1 คุณลักษณะผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
หมวดที่ 3 การบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา
ระยะที่ 2 การฝึ กประสบการณ์ผบู ้ ริ หารสถานศึกษา
ปฏิบตั ิการที่สถานศึกษาต้นแบบ จํานวน 2 โรงเรี ยน
ประชุมสรุ ปผลการนําเสนอผลการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาต้นแบบ
ส่ วนที่ 2 การจัดทําและเสนอผลงาน
ระยะที่ 3 การสัมมนาวิเคราะห์ผลการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
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แผนภูมิโครงสร้ างหลักสู ตรและการประเมินการพัฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
( 24 วัน : 181 ชั่วโมง)

ส่ วนที่ 2 การจัดทําและ
นําเสนอผลงาน
( 3 วัน : 20 ชั่วโมง)

ศึกษาเอกสารที่
หน่วยฝึ กอบรม
จัดส่ งให้ทาง
เว็บไซต์

ระยะที่ 1
อบรมเสริ มสร้าง
สมรรถนะผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษา
(11วัน : 103 ชั่วโมง)

ระยะที่ 2

ระยะที่ 3

การฝึ กประสบการณ์
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
(13 วัน: 78 ชัว่ โมง)

การสัมมนาวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา
(3 วัน: 20 ชัว่ โมง)

(ก่อนการพัฒนา
15 วัน)

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

หมวดที่ 1 คุณลักษณะ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
( 49 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทาง
วิชาการ ( 30 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 3 การบริ หาร
และการจัดการใน
สถานศึกษา
( 24 ชัว่ โมง)

บูรณาการทั้ง 3 หมวด
ปฏิบัตกิ ารทีส่ ถานศึกษา
ต้ นแบบ 2 โรง
(72 ชัว่ โมง)
ประชุมสรุปผลการ
นําเสนอผลการ
ปฏิบัตงิ านใน
สถานศึกษา (6 ชัว่ โมง)

การสัมมนาวิเคราะห์ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
(20 ชัว่ โมง)
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รายละเอียดหลักสู ตรการพัฒนาข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่ อนแต่ งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ งผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อาํ นวยการสถานศึกษา (181 ชั่วโมง)
ระยะที่ 1 อบรมเสริมสร้ างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา (103 ชั่วโมง)
ระยะที่ 2 การฝึ กประสบการณ์ ผู้บริ หารสถานศึกษา (78 ชั่วโมง)
หมวดที่

รายละเอียดหลักสู ตร

1

คุณลักษณะผู้อาํ นวยการสถานศึกษาที่พงึ ประสงค์ (36 ชม.)
1.1 การพัฒนาสุขภาพกาย
1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุ นทรี ยภาพ
1.3 การพัฒนาทักษะการคิด / การฟัง / การพูด
1.4 การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
1.5 การมีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรม และจรรยาบรรณวิชาชี พ
1.6 การพัฒนาจิต
การศึกษาดูงาน (บูรณาการทั้ง 3 หมวด)
ภาวะผู้นําทางวิชาการ (72 ชม.)
2.1 ผูน้ าํ ทางวิชาการและการส่งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลักการจัดการเรี ยนรู ้

2

3

ระยะที่ 1
49 ชม.
12
3
12
3

จํานวนชั่วโมง
ระยะที่ 2
6 ชม.

รวม
55 ชม.

2
2

6
10
3
30 ชม.
3

2

42 ชม.
6

3

6

2.3 การบริ หารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
และการจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

3

6

2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
2.5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
2.6 การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2.7 องค์กรแห่ งการเรี ยนรู้
2.8 การสร้างแรงจูงใจ
2.9 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
การศึกษาดูงาน (บูรณาการทั้ง 3 หมวด)
การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (54 ชม.)
3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
3.2 การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
3.3 การบริ หารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา

3

6

3
3
3

6
6
3
3

6
3
24 ชม.
3

30 ชม.
6

9
3

12
6

72 ชม.

54 ชม.

6
หมวดที่

รายละเอียดหลักสู ตร
3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษา
การศึกษาดูงาน (บูรณาการทั้ง 3 หมวด)
รวมทั้ง 3 หมวด

ระยะที่ 1
6

จํานวนชั่วโมง
ระยะที่ 2
6

รวม

3 ชม.
103 ชม.

78 ชม.

181 ชม.

ส่ วนที่ 2 การจัดทําและเสนอผลงาน 20 ชั่วโมง
ระยะที่ 3 การสั มมนาวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( 20 ชั่วโมง )
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รายละเอียดหลักสู ตรและวิธกี ารพัฒนา
ข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่ งตั้งให้ ดํารงตําแหน่ ง
ผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อาํ นวยการสถานศึกษา (ไม่ น้อยกว่ า 181 ชั่วโมง)
หมวดที่ 1 คุณลักษณะผู้อาํ นวยการสถานศึกษาที่พงึ ประสงค์
เวลา 49 ชั่วโมง
คําอธิบาย

การพัฒนาบุคลิกภาพของผูบ้ ริ หาร การพัฒนากาย การพัฒนาทักษะการคิด การพูด การฟัง
เจตคติและค่านิ ยมที่ดี การมี ความมุ่งมัน่ และเกิดแรงบันดาลใจในการบริ หารจัดการศึกษา การมีวินัย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม จรรยาบรรณวิช าชี พ และพัฒ นาจิ ต การมี ว ฒ
ั นธรรมคุ ณ ภาพและวัฒ นธรรม
ประชาธิ ปไตย โดยใช้วิธีการเรี ยนรู ้และการประเมินผลที่หลากหลาย เพือ่ ให้ผอู้ าํ นวยการสถานศึกษามี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูเ้ ข้ารั บการพัฒนามีความรัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ ศรี และเกี ยรติภูมิของความเป็ น
ผูบ้ ริ หาร
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความมุ่งมัน่ และแรงบันดาลใจในการบริ หารจัดการศึกษา
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีเจตคติและค่านิยมวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
4. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
5. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับตําแหน่ง
ความคิดรวบยอด
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษายุคใหม่มีคุณธรรมจริ ยธรรม บุคลิกภาพดี มีความรู้สู่สากล เป็ นผูม้ ี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถบริ หารสถานศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนดํารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุ ข เป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่ เพือ่ นร่ วมงาน ส่ งผลสัมฤทธิ์ ต่อผูเ้ รี ยน อันเป็ นการพัฒนาการศึกษา
ของชาติ
สาระการเรี ยนรู้
1. การพัฒนาสุ ขภาพกาย
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุ นทรี ยภาพ
3. การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/ การพูด
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4. การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
5. การเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
6. การพัฒนาจิต
เกณฑ์ การประเมิน
การประเมินคุณภาพของผูเ้ ข้ารับการพัฒนา ใช้ผลงานระหว่างการเข้ารับการพัฒนาและผลการ
ประเมิ นการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง เป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญในผลงานต่า ง ๆ โดยต้องสะท้อนให้เห็ นระดั บ
คุณภาพตามมิติ ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
ความเข้ มข้ น
มิติการประเมิน
1
2
3
4
เสนอความคิด
กรอบความคิด
เสนอแต่ละองค์
มีการจัดข้อมูลเป็ น เสนอถึงความ
เชิงระบบ หรื อ
สัมพันธ์ แบบ
ประกอบ ข้อมูล กลุ่ม เสนอเป็ น
ภาพรวมใหญ่
ต่างๆในรู ป
อธิ บายทีละอย่าง ใยแมงมุม
ผลกระทบต่อกัน ครอบคลุมทุก
ความสัมพันธ์
องค์ประกอบ
เชิงเดี่ยว
การมีส่วนร่ วม
มีการเข้าร่ วม
กระตือรื อร้นใน เข้าร่ วมกิจกรรม มีการเข้าร่ วม
ทุกครั้งด้วยความ กิจกรรมอย่าง
กิจกรรม
การเข้าร่ วม
กระตือรื อร้นและ กระตือรื อร้นทุก
กิจกรรม
ครั้งและปฏิบตั ิตาม
ปฏิบตั ิตามได้
ได้อย่างดี
มุ่งพัฒนาแต่ละคน
ค่านิยม
มุ่งพัฒนาตนเอง มุ่งพัฒนางานให้มี มุ่งพัฒนา
ปฏิบตั ิงานร่ วมกัน ให้เป็ นผูน้ าํ และ
ผลต่อตนเอง
คุณภาพ
เพื่อให้ เกิดผลงาน เกิดผลงานที่มี
คุณภาพ
ผลงานเป็ น
ผลงานแสดงถึง
ผลงาน
ผลงานได้ตามที่
มีผลงานตามที่
ประโยชน์ต่อ
กําหนดไว้ในแผน กําหนดและมีแผน การดํารงความ
แก้ไขปรับปรุ งให้ ยัง่ ยืนขององค์กร ปวงชนและมี
แนวทางการพัฒนา
มีคุณภาพ
ระยะยาว
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ขั้นตอนการพัฒนา
ก่อนเข้ ารับการพัฒนา
1. ศึ ก ษาหาความรู ้ ด้วยตนเอง ในเรื ่ อ งที ่เ กี ่ย วกับ คุ ณ ลัก ษณะที ่พึ ง ประสงค์ข องผูบ้ ริ ห าร
สถานศึกษา
2. เตรี ยมความพร้อมของตนเองตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ระหว่างการพัฒนา
ณ สถานทีพ่ ฒ
ั นา
1. เข้ารับฟังการบรรยาย/ อภิปรายเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
2. ฝึ กปฏิบตั ิตามกิจกรรมที่กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
ณ สถานศึกษาฝึ กงาน
3. นําเสนอผลงานตามใบงานที่กาํ หนด
4. ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาต้นแบบประเมินผูเ้ ข้ารับการพัฒนาตามแบบประเมินที่กาํ หนด
หลังการพัฒนาและฝึ กประสบการณ์
- สรุ ปและนําเสนอผลงาน
สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เอกสาร/ใบงาน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. Power Point
4. สื่ อเทคโนโลยี
5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
6. สถานศึกษาฝึ กงาน
7. สถานที่ฝึกปฏิบตั ิ
วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการพัฒนาระหว่างการทํากิจกรรม
2. การมีส่วนร่ วมในกลุ่ม
3. การนําเสนอผลงานบุคคล/กลุ่ม
4. การประเมินตนเองและการเข้าร่ วมกิจกรรม
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หมวดที่ 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการ
เวลา 30 ชั่วโมง
คําอธิบาย

ศึกษาด้วยตนเองเพือ่ ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการ
จัดการเรี ยนรู ้โดยเฉพาะการบริ หารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการเพื่อส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ตลอดจนกระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ฝึ กปฏิบตั ิ ประเมิน วิเคราะห์และวางแผนเกี่ยวกับความเป็ นผูน้ าํ ทางวิชาการ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อสารตลอดจนการใช้กระบวนการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา การบริ หาร
จัดการสถานศึกษาเป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู้ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา การจูงใจ และการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
เป้าหมายการพัฒนา
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความตระหนักในความสําคัญของภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการของตนเอง
และการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการ
เรี ยนรู ้
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษาเพือ่ ให้มีความสามารถในการพัฒนาภาวะ
ผูน้ าํ ทางวิชาการของตนเองและเพื่อนร่ วมงาน จนสามารถบริ หารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู ้
ทีเ่ น้นผูเ้ รี ยนเป็ นสํา คัญ นอกจากนี้ ย งั สามารถใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื ่ อสารเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้ สามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา ตลอดจนมีความสามารถในการ
จูงใจครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
4. ผูเ้ ข้า รั บ การพัฒ นาสามารถวางแผนส่ ง เสริ ม ให้มี ก ารใช้ก ระบวนการวิจ ั ยเพื ่อ พัฒ นา
คุ ณภาพ และประเมิ นการบริ ห ารจั ดการสถานศึ ก ษาเป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู้ ตลอดจนประเมิ น
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารของตนเอง
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ความคิดรวบยอด
ผูบ้ ริ หารสถานศึกษาเป็ นวิชาชีพชั้นสู ง ซึ่ งเป็ นความคาดหวังของบุคคลที่เกี่ยวข้องว่าสามารถ
มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการเพื่อพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการเช่นกัน อัน
จักนําไปสู่ การพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาซึ่ งส่ งผลต่อผูเ้ รี ยนโดยตรง ตลอดจนมีความสามารถในการ
บริ หารจัดการสถานศึกษาให้เป็ นองค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ องค์กรทีท่ นั สมัยโดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ น
พื้นฐาน
สาระการเรี ยนรู้
1. ผูน้ าํ ทางวิชาการและการส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
2. ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลักการจัดการศึกษา
3. การบริ หารจัดการหลักสู ตรและการจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
5. การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
6. การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
7. องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
8. การสร้างแรงจูงใจ
9. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
เกณฑ์ การประเมิน
การประเมิ นคุ ณ ภาพของผูเ้ ข้ ารั บ การอบรม ใช้ผ ลงานระหว่า งการฝึ กอบรมและผลการ
ประเมิ นการปฏิ บ ตั ิ ง านจริ ง เป็ นองค์ป ระกอบสํา คัญในผลงานต่า ง ๆ โดยต้องสะท้อนให้เห็ นระดับ
คุณภาพตามมิติต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
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มิติการประเมิน
กรอบความคิด

การวางแผน

1
เสนอแต่ละองค์
ประกอบ ข้อมูล
อธิ บายทีละอย่าง

มีแผนไม่ต่อเนื่ อง
อธิ บายทีละตอน
ทีละงาน
ใช้คาํ ใหญ่

การสื่ อความ

อธิ บายไม่ชดั เจน
มองไม่เห็น
ภาพรวม ไม่ใช้สื่อ
อื่นประกอบ
การพัฒนาองค์กร นําเสนอแต่
บทบาทของตน
ใช้ตนเองเป็ น
ศูนย์กลาง
ค่านิยม
มุ่งพัฒนาตนเอง
ผลต่อตนเอง
ผลงาน

ผลงานตามแผนที่
กําหนด ทําเท่าที่
แผนกําหนด

ความเข้ มข้ น

2
มีการจัดข้อมูล
เป็ นกลุ่ม เสนอเป็ น
ใยแมงมุม
ความสัมพันธ์
เชิงเดี่ยว
ลําดับงานเป็ น
ขั้นตอนต่อเนื่อง
แต่ยงั มีงานที่ไม่
จําเป็ นอยู่

3
เสนอถึงความ
สัมพันธ์ แบบต่างๆ
ในรู ปผลกระทบ
ต่อกัน
รายงานที่ทาํ สู่ ผล
อย่างชัดเจนต่อเนื่อง
บรรลุได้ผลจริ ง
มีแต่งานสําคัญ

อธิ บายได้ชดั เจน
เป็ นที่เข้าใจ
แต่ขาดตัวอย่าง

นําเสนอได้ผลต่อ
ผูฟ้ ังทุกระดับ
นําไปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้อง
เน้นผลตอบสนอง เน้นผลงานร่ วมกัน
รางวัลเป็ นหลัก
เป็ นกลุ่ม เป็ นคณะ
เป็ นหลัก
ในการพัฒนา
มุ่งพัฒนางาน
ให้มีคุณภาพ
มีประสิ ทธิ ภาพ
เพิ่มคุณภาพ
ให้ดีกว่าเดิม
แผนปรับปรุ งได้
ประหยัด

มุ่งพัฒนาผลดี
ร่ วมกัน เกิดผลงาน
ร่ วมกัน
ผลงานเพิ่มพูน
ไปถึงความยืนยาว
ขององค์กร

4
เสนอความคิด
เชิงระบบ หรื อ
ภาพรวมใหญ่
ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบ
เสนอแนวทาง
ปรับปรุ งเพิ่มพูน
จนมีผลไปถึงความ
คุม้ ค่าพร้อมพัฒนา
ยัง่ ยืน
เน้นยํ้าผลต่อเนื่ อง
ของงาน นําผูฟ้ ัง
ให้เห็นความสําคัญ
ชื่นชมต่องาน
พัฒนาผูร้ ่ วมงานให้
เป็ นสังคมเดียวกัน
กลมกลืน พัฒนา
ร่ วมกัน
มุ่งพัฒนาแต่ละคน
ให้เป็ นผูน้ าํ เป็ น
แนวทางของตนเอง
ผลงานเป็ น
ประโยชน์ต่อ
ปวงชน พัฒนา
แบบยัง่ ยืน
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ขั้นตอนในการพัฒนา
ก่อนเข้ าอบรม
1. ศึกษาหาความรู ้ดว้ ยตนเอง ในเรื่ องต่อไปนี้
1.1 ปรัชญาการศึกษาของชาติ
1.2 หลักการจัดการศึกษา
1.3 การบริ หารจัดการหลักสู ตร
1.4 การจัดการเรี ยนรู ้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
2. เตรี ยมความพร้ อมเกี่ยวกับทักษะในการเป็ นผูน้ าํ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่ อสารระดับพื้นฐาน ตลอดจนสถิติและการวิจยั เบื้องต้น
ระหว่ างอบรม
1. รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ นวัตกรรมทางการศึกษา
2. ฝึ กปฏิบตั ิการใช้เทคโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. วางแผนการส่ งเสริ มให้มีการใช้กระบวนการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4. การใช้กระบวนการกลุ่มในการฝึ กปฏิบตั ิจริ งและอบรมที่สถานที่อบรมเพื่อสร้างภาวะผูน้ าํ
และจิตสํานึกรับผิดชอบ
5. ฝึ กปฏิบตั ิจริ งทีส่ ถานศึกษาต้นแบบเพื่อรับฟังติดตามและศึกษางานจากวิทยากรพีเ่ ลี้ยงเป็ น
เวลาอย่างน้อย 8 วันตามสาระการเรี ยนรู้ท่ีกาํ หนด
6. พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
7. กระบวนการกลุ่มอภิปราย วิเคราะห์ สรุ ปความสําคัญและประโยชน์ที่ได้รับ
หลังอบรมและฝึ กประสบการณ์
1. สรุ ปและนําเสนอผลการศึกษาและปฏิบตั ิจริ งเป็ นแฟ้ มสะสมงาน
2. เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระเกี่ยวกับการพัฒนาสถานศึ กษาของตนเองเมื่ อได้รับการ
แต่งตั้ง
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สื่ อ/แหล่ งเรียนรู้
1. เอกสารใบงาน
2. แบบฝึ กปฏิบตั ิ
3. VTR สถานศึกษาที่ประสบความสําเร็ จ
4. สื่ อเทคโนโลยีที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิ
5. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
วิธีการประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ ข้ารับการอบรมระหว่างการทํากิจกรรม
2. การมีส่วนร่ วมในกลุ่ม
3. การนําเสนอผลงานรายบุคคล/กลุ่ม
4. การประเมินตนเองและการเข้าร่ วมกิจกรรม
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หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
เวลา 24 ชั่วโมง
คําอธิบาย

การวิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาสามารถการวางแผนกลยุทธ์ การตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักการ
เหมาะสมสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริ หารจัดการสถานศึกษา การบริ หารจัดการ
ทรั พ ยากรทางการศึ ก ษา การบริ หารจัดการระบบประกัน คุ ณภาพในสถานศึ ก ษา การนิ เทศกํา กับ
ติดตามประเมินและรายงานผล การวิเคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษา โดยใช้วธิ ี การศึกษาเอกสารการบรรยาย การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
การอภิปราย การศึกษาดูงาน และการฝึ กปฏิบตั ิจริ ง เพือ่ ให้สามารถจัดการบริ หารสถานศึกษาได้อย่างมี
คุณภาพ
วัตถุประสงค์
1. เพื อ่ ให้ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ทั กษะ และเจตคติ ที่ดี ใ นการบริ หารและจัดการ
สถานศึกษา
2. เพื ่อ ให้ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษานํา ความรู้ ท ั กษะ และเจตคติ ไ ปใช้ใ นการบริ ห ารจั ดการ
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ขอบข่ ายเนือ้ หา
1. นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
3. การบริ หารการจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ผอู้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้
1. การศึกษาเอกสาร
2. การบรรยาย
3. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
4. การอภิปราย
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5. การศึกษาดูงาน
6. การฝึ กปฏิบตั ิจริ ง
การประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
2. สังเกตความสนใจ
3. สังเกตการณ์มีส่วนร่ วม
4. ประเมินผลงาน
5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิจริ งที่สถานศึกษา
6. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรม
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5. รู ปแบบการพัฒนาและระยะเวลาพัฒนา
หลักสู ตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ ง
ผูอ้ าํ นวยสถานศึกษา โดยกําหนดให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาได้เตรี ยมความพร้อมจากการศึกษาด้วยตนเอง
ตามหัวข้อที่กาํ หนดแล้วสรุ ปองค์ความรู้ ก่อนเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย 15 วัน โดยกําหนดรู ปแบบ
และระยะเวลาในการพัฒนาเป็ น 2 ส่ วน และ 3 ระยะ รวม 201 ชัว่ โมง ดังนี้

ส่ วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อาํ นวยการสถานศึกษา

ระยะที่ 1 การอบรมเชิ งปฏิบัติการและศึกษาดูงาน
(103
มีโครงสร้ างหลักสู ตร ดังนี้
หมวดที่ 1 คุณลักษณะผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค์
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.1 การพัฒนาสุ ขภาพกาย
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้าง
สุ นทรี ยภาพ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการคิด /
การฟัง / การพูด
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.4 การพัฒนาเจตคติและค่านิยม
การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ
และวัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.5 การมีวนิ ยั คุณธรรม จริ ยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 1.6 การพัฒนาจิต
การศึกษาดูงาน
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.1 ผูน้ าํ ทางวิชาการและการส่ งเสริ ม
ให้ครู และบุคลากรทางการศึกษา
มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ
การจัดการศึกษา

(181 ชั่วโมง)
ชั่วโมง)

(49 ชัว่ โมง)
12 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง
12 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
10 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง
(30 ชัว่ โมง)

3 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง

18

หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.3 การบริ หารจัดการหลักสู ตรและ
การจัดการเรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยน
เป็ นสําคัญ
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.6 การส่ งเสริ มให้มีการวิจยั
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.7 องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
หน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสาร
การศึกษาดูงาน

3 ชัว่ โมง

3 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
3 ชัว่ โมง

หมวดที่ 3 การบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา
(24 ชัว่ โมง)
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา
และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.2 การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
9 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.3 การบริ หารจัดการระบบประกัน
คุณภาพในสถานศึกษา
3 ชัว่ โมง
หน่วยการเรี ยนรู ้ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และ
วิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
3 ชัว่ โมง
การศึกษาดูงาน
3 ชัว่ โมง
ระยะที่ 2 การฝึ กประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
( 78 ชั่วโมง)
การฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษา กําหนดรู ปแบบการพัฒนาโดยการนําความรู้และ
ทัก ษะที ่ไ ด้จ ากการฝึ กอบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในระยะที ่ 1 ทุ ก หน่ ว ยการเรี ยนรู ้ ไ ปบู ร ณาการและ
ฝึ กปฏิบตั ิงานโดยมีรูปแบบและระยะเวลาในการพัฒนา ดังนี้
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กิจกรรมที่ 1 ฝึ กประสบการณ์บริ หารในสถานศึกษาต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษา

ส่ วนที่ 2 การจัดทําและนําเสนอผลงาน

ระยะที่ 3 การสั มมนาวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

72 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง

(20 ชั่วโมง)

(20 ชั่วโมง)
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ส่ วนที่ 1
การพัฒนาสมรรถนะผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
( 181 ชั่วโมง)

ระยะที่ 1 อบรมเสริมสร้ างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา

(103 ชั่วโมง)

ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 คุณลักษณะผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาที่พงึ ประสงค์ (49 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 2 ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ (30 ชัว่ โมง)
หมวดที่ 3 การบริ หารและการจัดการในสถานศึกษา (24 ชัว่ โมง)
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หมวดที่ 1 คุณลักษณะผู้อาํ นวยการสถานศึกษาที่พงึ ประสงค์

หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.1 การพัฒนาสุ ขภาพกาย

12 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผูเ้ ข้ารั บการพัฒนามีค วามรู้ ทัก ษะ และเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาสุ ขภาพกายและ
นําไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
- หลักการพัฒนาสุ ขภาพกาย
- วิธีการทดสอบสุ ขภาพและสมรรถภาพทางกาย
- หลักโภชนาการ
- หลักการออกกําลังกาย
- ประโยชน์ของการออกกําลังกาย
- การนําหลักการพัฒนาสุ ขภาพไปใช้ในชีวติ ประจําวัน
ลักษณะการจัดกิจกรรม
- วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา
- ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาทดสอบ
- สุ ขภาพและสมรรถภาพทางกาย
- วิทยากรสาธิ ตการออกกําลังกาย
- ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิตามวิทยากร
สื่ อและอุปกรณ์
- Power Point
- เครื่ องมือทดสอบ
- แบบบันทึกผลการทดสอบ
- เอกสารประกอบการบรรยาย
- อุปกรณ์กีฬา
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การวัดและประเมินผล
- ประเมินจากแบบทดสอบการพัฒนา
- ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
- สังเกตการณ์ฝึกปฏิบตั ิ
- ความถี่ของการเข้าร่ วมกิจกรรม
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้ างสุ นทรียภาพ
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบตั ิตนให้เป็ นผูท้ ี่บุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหน่ง
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. การพัฒนาบุคลิกทางกาย
การแต่งกาย (ชาย/หญิง)
ความสง่างามเมื่อปรากฏตัวเป็ นทางการ
2. การพัฒนาบุคลิกภาพทางสังคม
มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบต่างๆ
มารยาทสากล เช่น การทักทายแบบไทยสากล
ความรู ้เรื่ องการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การกรอกแบบฟอร์ มการเดินทาง
มารยาทบนเครื่ องบิน
3. การพัฒนาบุคลิกภาพทางอารมณ์
4. การพัฒนาบุคลิกภาพทางปั ญญา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
บรรยาย
สาธิต
ฝึ กปฏิบตั ิ
สื่ อและอุปกรณ์
Power Point
การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรม
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการคิด / การฟัง / การพูด
12 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีทกั ษะการคิด การฟัง การพูด และการปฏิบตั ิตนที่ดี
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
เทคนิคและวิธีคิด ฟัง พูด ที่เหมาะสมสําหรับผูบ้ ริ หาร
ลักษณะการจัดกิจกรรม
- วิทยากรบรรยายสาระสําคัญ
- ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิการคิด การฟัง การพูด
- วิทยากรพี่เลี้ยงวิพากษ์และประเมินผล รายบุคคล คนละ 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 คนละ 3 นาที) (ครั้ง
ที่ 2 คนละ 5 นาที
สื่ อและอุปกรณ์
- Power Point
- เอกสารประกอบการ
บรรยาย
การวัดและประเมินผล
- ประเมินผลการพัฒนา
- สังเกตพฤติกรรม
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.4 การพัฒนาเจตคติและค่ านิยม การสร้ างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาเรี ยนรู ้ ตระหนัก และเห็นความสําคัญของการมีเจตคติ ค่านิ ยมที่ดี
และเป็ นแบบอย่างที่ดีในการบริ หารงาน
2. เพื่ อ ให้ ผูเ้ ข้า รั บ การพัฒนา ตะหนัก และมี บ ทบาทในการสร้ า งวัฒนธรรมคุ ณ ภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิ ปไตยให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาอย่างจริ งจังและยัง่ ยืน
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ความรู ้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเจตคติ ค่านิยม วัฒนธรรมคุณภาพ และ วัฒนธรรมประชาธิ ปไตย
2. เจตคติและค่านิยมทีด่ ีของผูบ้ ริ หารกับการบริ หารองค์กร
3. ผูบ้ ริ หารในวิถีประชาธิ ปไตย และวัฒนธรรมคุณภาพ
4. การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิ ปไตยในสถานศึกษา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารด้วยตนเอง
2. วิทยากรบรรยายให้ความรู ้แก่ผเู ้ ข้ารับการพัฒนา
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาแบ่งกลุ่มอภิปราย และทํากิจกรรมกลุ่ม
4. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษากรณี ศึกษา แล้วปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. power point
2. เอกสารประกอบ การบรรยาย
3. ใบงาน
4. คู่มือการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ประชาธิ ปไตย
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
2. ประเมินผลการพัฒนา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.5 การเสริมสร้ างวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื อ่ ให้ ผู ้ เข้า รั บ การพั ฒนาเรี ย นรู้ ห ลัก การเสริ ม สร้ า ง วิ นัย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนานําหลักการเสริ มสร้าง วินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวติ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. หลักการเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ สําหรับผูบ้ ริ หาร
2. หลักธรรมในการเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. แนวทางประยุกต์ความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวติ
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนารับฟังการบรรยายจากวิทยากร
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนามีส่วนร่ วมในกิจกรรมที่วทิ ยากรกําหนดให้
สื่ อและอุปกรณ์
1. เอกสาร / ใบงาน
2. Power Point
3. สื่ อเทคโนโลยี
4. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
5. กรณี ศึกษา
6. อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
- ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังการพัฒนา
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 1.6 การพัฒนาจิต
10 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู ้ ความเข้าใจหลักการพัฒนาจิต
2. เพื่อให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนามีทกั ษะในการพัฒนาจิต
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีเจตคติที่ดีและนําการพัฒนาจิต มาใช้ในการปฏิบตั ิงานและ
การดํารงชี วติ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. หลักการฝึ กสมาธิ สติและปัญญา
2. หลักธรรมในการพัฒนาจิต
3. ประโยชน์ของการพัฒนาจิต
4. แนวทางการประยุกต์ความรู ้และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบตั ิงานและการดํารงชีวิต
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารด้วยตนเอง
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนารับฟังการบรรยายจากวิทยากร
3. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาฝึ กปฏิบตั ิโดยการนําของวิทยากร
สื่ อและอุปกรณ์
1. เอกสาร / ใบงาน
2. Power point
3. สื่ อเทคโนโลยี
4. เว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง
5. รู ปภาพ
6. อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่ วม
2. ประเมินผลจากแบบทดสอบหลังจากพัฒนา
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หมวดที่ 2 ภาวะผู้นําทางวิชาการ
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.1 ผู้นําทางวิชาการและการส่ งเสริมให้ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผู้นําทางวิชาการ
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
ผูเ้ ข้ ารั บ การพัฒนามี ค วามตระหนัก และมี ความเข้ าใจในความสําคัญของการพัฒนาตนเอง
พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผูน้ าํ ทางวิชา
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ประสบการณ์ของผูบ้ ริ หารต้นแบบ
2. ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ศึกษา VTR ความคาดหวังของนักเรี ยน ผูป้ กครอง ชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษา
อื่น ๆ ต่อการปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริ หารต้นแบบ
2. ดําเนิ นการอภิปรายโดยเชิ ญผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนที่มีผลงานดี เด่ น 2 คน เล่าเรื่ อง นําเสนอ
ผลงาน ประสบการณ์ การปฏิบตั ิงานสําเร็ จในหน้าที่ที่มีความภาคภูมิและได้รับการยอมรับ
3. วิทยากรสรุ ป ผูเ้ ข้าการพัฒนาสรุ ปองค์ความรู ้ และนําเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้
4. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. กรณี ตวั อย่าง
- ผูบ้ ริ หารต้นแบบ (วิทยากร)
- คาดหวังต่อการปฏิ บตั ิงานของผูบ้ ริ หารต้นแบบตามความเห็นของนักเรี ยน ผูป้ กครอง
ชุมชน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ (VTR)
2. ใบความรู ้ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ การจัดการศึกษา
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
เพื ่อ ให้ ผูบ้ ริ ห ารมี ค วามรู ้ ค วามเข้า ใจเกี ่ย วกับ ปรั ช ญาการศึ ก ษาของชาติ และหลัก การจัด
การศึกษา
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ปรัชญาการศึกษาของชาติ
2. หลักการจัดการศึกษา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. การศึกษาเอกสารด้วยตนเองก่อนเข้าอบรมตามเนื้อหา
2. หน่ วยการเรี ยนรู ้ ท่ี 2.2 , 2.3 นํามาจัดการเรี ยนรู้ เป็ นฐาน 5 ห้อง ห้องละ 4 ฐาน ฐานละ
1 ชัว่ โมง สรุ ปองค์ความรู ้และแนวคิด 1 ชัว่ โมง และนําเสนอ 1 ชัว่ โมง
3. การจัดฐานมีดงั นี้
ฐานที่ 1 ปรัชญาการศึกษาและหลักการจัดการศึกษา (เกม)
ฐานที่ 2 หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ศึกษาตัวอย่างและวิพากษ์)
ฐานที่ 3 การจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ (สาธิ ตการสอน)
ฐานที่ 4 ห้องเรี ยนคุณภาพ (เกม)
4. สรุ ปผลการเรี ยนรู ้และแนวคิดการพัฒนางานวิชาการ
5. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. บทเรี ยนสําเร็ จรู ปประจําฐาน
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานกลุ่มตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.3 การบริหารจัดการหลักสู ตรการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน พ.ศ. 2551 และ
การจัดการเรียนรู้ ทเี่ น้ นผู้เรียนเป็ นสํ าคัญ
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถบริ หารจัดการหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถบริ หารจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. การบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
1.1 หลักสู ตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551
1.2 การจัดทําหลักสู ตรสถานศึกษา
1.3 การจัดทําหลักสู ตรท้องถิ่น
1.4 กระบวนการบริ หารจัดการหลักสู ตรสถานศึกษา
2. การบริ หารจัดการเรี ยนรู ้ ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. ห้องเรี ยนคุณภาพ (Quality Classroom)
ลักษณะการจัดกิจกรรม
ตามที่กาํ หนดในหน่วยการเรี ยนรู ้ท่ี 2.2
สื่ อและอุปกรณ์
ตามที่กาํ หนดในหน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.2
การวัดและประเมินผล
ตามที่กาํ หนดในหน่วยการเรี ยนรู้ท่ี 2.2
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่ อสารเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่ อสารในการสื บค้นข้อมูล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. เพือ่ ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนารู ้จกั การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริ หารจัดการ
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. การใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ปในการปฏิบตั ิงาน
2. การใช้ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3. การใช้เครื อข่าย Internet เพือ่ การสื่ อสาร
4. การสื บค้นข้อมูล
5. การใช้ E-Learning , E-Book และ E-Library
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. การถ่ายทอดความรู ้จากวิทยากร ทิศทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่ อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. ปฏิบตั ิการใช้เครื อข่าย Internet เพือ่ การสื่ อสารและการสื บค้นข้อมูล, E-learning, E-Book
และ E-Library
3. ปฏิบตั ิงานตามที่วทิ ยากรมอบหมาย
4. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. โปรแกรมสําเร็ จรู ป
2. ระบบสารสนเทศทางการศึกษา
3. ระบบเครื อข่าย Internet
4. บทเรี ยนออนไลน์
5. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.5 การสร้ างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาอธิ บายความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาอธิ บายถึงขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได้
3. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อใช้แก้ปัญหา
ในสถานศึกษาได้
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา
2. ขั้นตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. แนวทางการสร้ า งและพัฒนานวัตกรรมทางการศึ ก ษาเพือ่ ใช้แ ก้ปั ญหาในสถานศึ ก ษา
(เชื่อมโยงกับการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารก่อนเข้ารับการพัฒนา
2. วิ ท ยากรบรรยายสรุ ป เกี ่ย วกับ ความหมายของนวัต กรรมทางการศึ ก ษา และขั้น ตอน
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
3. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. Power Point
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.6 การส่ งเสริมให้ มกี ารวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพการศึกษา

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื อ่ ให้ผูเ้ ข้ ารั บ การพัฒนาอธิ บ ายความหมายและกระบวนการของการวิจยั เพือ่ พัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้
2. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดแนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. ความหมายของการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. กระบวนการของการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3. แนวทางการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษาเอกสารก่อนเข้ารับการพัฒนา
2. วิทยากรบรรยายสรุ ปเกี่ยวกับความหมายและ กระบวนการของการวิจยั เพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
3. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. Power Point
2. ใบงาน
3. ใบความรู ้
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.7 องค์ กรแห่ งการเรียนรู้
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนามีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างองค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
2. เพื่ อให้ผูเ้ ข้า รั บ การพัฒ นาสามารถออกแบบสถานศึ ก ษาให้เป็ นองค์ก รแห่ ง การเรี ย นรู้
ได้อย่างเหมาะสม
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. Best Practice
2. การแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
3. เครื อข่ายภายใน
4. เครื อข่ายภายนอก
5. บรรยากาศวิชาการ
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา ศึกษาเอกสารก่อนเข้ารับฟั งการบรรยายและปฏิบตั ิงานตามที่วิทยากร
กําหนด
2. รับฟังการบรรยาย
3. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. ใบความรู ้
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 2.8 ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสาร
6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื อ่ สร้ า งความตระหนัก ให้ผูเ้ ข้ ารั บ การพัฒนาเห็ นความสํา คัญของการใช้ภาษาอัง กฤษ
เพือ่ การสื่ อสารขั้นพื้นฐานได้
2. เพื่อฝึ กทักษะพื้นฐานที่จาํ เป็ นในการสื่ อสารสําหรับผูบ้ ริ หาร
เนือ้ หาสาระหลักสู ตร
1. คําศัพท์พ้ืนฐานที่ใช้สื่อสารในชีวติ ประจําวันและการบริ หารการศึกษา
2. บทสนทนาและหรื อการพูดในที่สาธารณะตามสถานการณ์ที่จาํ เป็ นต้องใช้เพื่อการสื่ อสาร
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. บรรยาย
2. ฝึ กปฏิบตั ิตามที่วทิ ยากรกําหนด
3. ปฏิบตั ิตามใบงานที่กาํ หนด
สื่ อและอุปกรณ์
1. รู ปแบบบทสนทนาและสถานการณ์จาํ ลอง
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
งานเดี่ยวตามใบงานที่กาํ หนด
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หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและ
บทบาทหน้ าทีค่ วามรับผิดชอบของผู้อาํ นวยการสถานศึกษา
3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ทัก ษะ และเจตคติ ที ่ดี ใ นนโยบาย ภารกิ จ ของ
สถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. สามารถนําความรู ้ ทักษะ และเจตคตินโยบาย ภารกิ จของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนือ้ หารสาระหลักสู ตร
1. วิเคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับบริ บทของสถานศึกษา
3. สามารถตัดสิ นใจบนพื้นฐานของข้อมูลและหลักการได้อย่างถูกต้อง
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมฟั งวิทยากรบรรยายนโยบายภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงาน
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. นําเสนอผลงานกลุ่ม
สื่ อและอุปกรณ์
1. Power Point
2. เอกสารเกี่ยวกับนโยบายและภารกิจของสถานศึกษา
3. ใบงาน
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การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม
2. ประเมินผลงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิจริ ง
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3.2 บริหารจัดการในสถานศึกษา
9 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้ ผู ้บ ริ หารสถานศึ ก ษามี ค วามรู ้ ทัก ษะ และเจตคติ ที ่ดี ใ นการบริ หารจัด การ
สถานศึกษา
2. สามารถนําความรู ้ ทักษะ และเจตคติในการบริ หารจัดการสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่าง
มีประสิ ทธิ ภาพ
เนือ้ หารสาระหลักสู ตร
1. หลักธรรมาภิบาล
2. การใช้ทรัพยากรให้เกิดความคุม้ ค่า
3. ระบบภาคีเครื อข่ายการพัฒนาสถานศึกษา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
ฝึ กปฏิบตั ิจริ งในสถานศึกษา
สื่ อและอุปกรณ์
1. เอกสารการบริ หารจัดการในสถานศึกษา
2. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิจริ ง
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หน่ วยการเรียนรู้ ท่ี 3.3 ระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา

3 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพื ่อ ให้ ผูบ้ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ค วามรู้ ทั กษะ และเจตคติ ใ นระบบประกัน คุ ณ ภาพใน
สถานศึกษา
2. สามารถนําความรู ้ ทักษะ และเจตคติในระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา สู่ การปฏิบตั ิ
ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนือ้ หารสาระหลักสู ตร
1. ระบบประกันคุณภาพ
2. การนิเทศ กํากับติดตามประเมินและรายงานผล
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมฟังวิทยากรบรรยายระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษาและ
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงาน
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. นําเสนอผลงานกลุ่ม
สื่ อและอุปกรณ์
1. Power Point
2. เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลงาน
3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั ิจริ ง
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หน่ วยการเรียนรู้ ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
และวิธีการทีเ่ กีย่ วข้ องกับการปฏิบัติหน้ าทีผ่ ู้อาํ นวยการสถานศึกษา

6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้
วัตถุประสงค์
1. เพือ่ ให้ผูบ้ ริ หารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติ เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบีย บ
หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. สามารถนําความรู ้ ทักษะ และเจตคติเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ผอู ้ าํ นวยการสถานศึกษาสู่ การปฏิบตั ิได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
เนือ้ หารสาระหลักสู ตร
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิ บตั ิหน้าที่ผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
ลักษณะการจัดกิจกรรม
1. ผูเ้ ข้ารับการอบรมฟังวิทยากรบรรยาย
2. ผูเ้ ข้ารับการอบรมฝึ กปฏิบตั ิกิจกรรมตามใบงาน
3. ผูเ้ ข้ารับการอบรม แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้
4. อภิปราย /ซักถาม
สื่ อและอุปกรณ์
1. Power Point
2. เอกสารเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย
3. ใบงาน
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรม
2. ประเมินผลงาน
3. แบบประเมินการมีส่วนร่ วม
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ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน

พบวิทยากร การเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พี่เลี้ยง
พบวิทยากร การพัฒนาเจตคติ ค่านิยมการสร้ าง
พี่เลี้ยง
วัฒนธรรมคุณภาพและ
ประชาธิ ปไตย
พบวิทยากร ผูน้ าํ ทางวิชาการและการส่ งเสริ ม
พี่เลี้ยง
ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ

13.00 – 16.00
16.00 – 17.00 17.00 – 18.00 – 21.00
(3 ชม)
(1 ชม) 18.00 น
(3 ชม)
การพัฒนาสุ ขภาพกาย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
พบวิทยากร
พี่เลี้ยง
การเสริ มสร้างวินยั คุณธรรม จริ ยธรรม
การพัฒนา
พัฒนาจิต
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สุ ขภาพกาย
การพัฒนา
การพัฒนา
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ทักษะการคิด/การฟัง/การพูด
สุ ขภาพกาย
และการสร้าง
สุ นทรี ยภาพ
ภาษาอังกฤษเพือ่ การสื่ อสารสําหรับ การพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพือ่ การ
ผูบ้ ริ หาร
สุ ขภาพกาย
สื่ อสารสําหรับผูบ้ ริ หาร

พัฒนาจิต

3

พัฒนาจิต

4

พัฒนาจิต

5

พัฒนาจิต

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

การบริ หารจัดการระบบประกัน
คุณภาพ
ในสถานศึกษา

6

พัฒนาจิต

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

การบริ หาร
จัดการ
ในสถานศึกษา

7

พัฒนาจิต

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

ปรัชญาการศึกษาของชาติและ
หลักการเรี ยนรู ้

8

พัฒนาจิต

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

การส่ งเสริ มการวิจยั เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

การสร้างและการพัฒนานวัตกรรม
ทางการศึกษา

ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงาน

9
10

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีการ ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ผอ.
สถานศึกษา

11

พบวิทยากร
พี่เลี้ยง

องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้

รับประทานอาหารกลางวัน

2

การบริ หารจัดการ
ในสถานศึกษา

การพัฒนา
สุ ขภาพกาย

การบริ หารจัดการ
ในสถานศึกษา

การพัฒนา
สุ ขภาพกาย

การบริ หารจัดการหลักสู ตรการศึกษา การพัฒนา
ขั้นพื้นฐาน 2551 และการจัดการ สุ ขภาพกาย
เรี ยนรู ้ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
การพัฒนา
สุ ขภาพกาย

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ การพัฒนา
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ ผอ.สถานศึกษา สุ ขภาพกาย

ชี้ แจงการดําเนิ นงาน
ระยะที่ 2

หมายเหตุ กําหนดการฝึ กอบรมฯ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

อภิปรายซักถาม
/ Posttest

รับประทานอาหารเย็น

12.00 –
09.00 – 12.00
วัน/ 07.00 – 08.00 08.00 – 08.30
13.00 น
(30 นาที)
(3 ชม)
เวลา (1 ชม)
1
ลงทะเบียน/ปฐมนิ เทศ พิธี เปิ ดและบรรยาย เรื่ องนโยบาย/
ภารกิจของสถานศึกษาฯ

เสริ มประสบการณ์
การคิด ฟัง พูด
(วิทยากรพี่เลี้ยงและ
ผูบ้ ริ หารโครงการ)
เสริ มประสบการณ์
การคิด ฟัง พูด
(วิทยากรพี่เลี้ยงและ
ผูบ้ ริ หารโครงการ)
เสริ มประสบการณ์
การคิด ฟัง พูด
(วิทยากรพี่เลี้ยงและ
ผูบ้ ริ หารโครงการ)
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่ อสารเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา

นําเสนอ
ผลการศึกษาดูงาน
กิจกรรมสัมพันธ์
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ส่ วนที่ 1
ระยะที่ 2 การฝึ กประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา
(78 ชัว่ โมง)

ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 ฝึ กประสบการณ์บริ หารในสถานศึกษาต้นแบบ
72 ชัว่ โมง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุ ปผลการฝึ กประสบการณ์ในสถานศึกษา 6 ชัว่ โมง
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กิจกรรมที่ 1 ฝึ กประสบการณ์ บริหารในสถานศึกษาต้ นแบบ
72 ชั่วโมง
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้

ให้ ผู ้ เข้า รั บ การพัฒ นาฝึ กประสบการณ์ บ ริ ห ารในสถานศึ ก ษาต้น แบบที ่ค ณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด รวม 2 แห่ ง ๆ ละ 6 วัน และให้สรุ ปใบงานต่าง ๆ แล้วประชุมสรุ ปผลการ
ฝึ กประสบการณ์ 1 วัน ดังนี้

ใบงาน หมวดที่ 1
คุณลักษณะผู้อาํ นวยการสถานศึกษาที่พงึ ประสงค์
คํ า ชี้ แ จง จากการที ่ท่ า นได้เ ข้า รั บ การพั ฒนาและฝึ กปฏิ บ ั ติที ่ส ถานศึ ก ษาต้น แบบ ให้ท่ า นเขี ย น
คุณลักษณะของผูบ้ ริ หารที่ดี ตามแนวคิดของท่าน (2 หน้ากระดาษเอ 4)
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ใบงาน หมวดที่ 2
ภาวะผู้นําทางวิชาการ
1.ให้ผเู้ ข้ารับการพัฒนาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการในสถานศึกษาต้นแบบใน
หัวข้อต่อไปนี้
1.1 ส่ งเสริ มให้ครู และบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้ าํ ทางวิชาการ (พัฒนาการเรี ยน
การสอนที่ตอบสนองต่อความต้องการของผูเ้ รี ยน)
1.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลักการจัดการเรี ยนรู ้
1.3 การบริ หารจัดการหลักสู ตร และการจัดการเรี ยนรู้ท่ีเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
1.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและการสื่ อสารเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
1.6 การส่ งเสริ มเพื่อให้มีการวิจยั เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.7 องค์กรแห่งการเรี ยนรู ้
1.8 การสร้างแรงจูงใจ
2. จัดทํารายงานและนําเสนอผลการวิเคราะห์ (30 – 35 หน้า) ดังนี้
2.1 วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ทางด้านวิชาการของสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิ (ตามหัวข้อ 1.1-1.7)
2.2 มีการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงจากเอกสาร อินเตอร์ เน็ต วารสาร ตลอดจนงานวิจ ยั ต่าง ๆ
2.3 จัดทํารายงานการนําเสนอผลวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ
ของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดภาพความสําเร็ จในสถานศึกษาของท่าน
2.4 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการในสถานศึกษาของท่าน เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนของผูเ้ รี ยนให้สูงขึ้น
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ใบงาน หมวดที่ 3
การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
1.ให้ผเู ้ ข้ารับการพัฒนาศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์การบริ หารและการจัดการสถานศึกษาในสถานศึกษา
ต้นแบบ ในหัวข้อต่อไปนี้
1.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา
1.2 การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
1.3 การบริ หารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
1.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่ของ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา
2. จัดทํารายงานและนําเสนอผลการวิเคราะห์และการนําไปประยุกต์ใช้ (10 – 15 หน้า) ดังนี้
2.1 วิเคราะห์สภาพปั จจุบนั ทางด้านการบริ หารและจัดการสถานศึกษาที่ฝึกปฏิบตั ิ
(ตามหัวข้อ 1.1-1.4)
2.2 มีการศึกษาค้นคว้าอ้างอิงจากเอกสาร อินเตอร์ เน็ต วารสาร ตลอดจนงานวิจ ยั ต่าง ๆ
2.3 จัดทํารายงานการนําเสนอผลวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพด้านการบริ หาร
และจัดการสถานศึกษา เพื่อให้เกิดภาพความสําเร็ จในสถานศึกษาของท่าน
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กําหนดการฝึ กประสบการณ์ บริหารในสถานศึกษาต้ นแบบ
หน่ วยการเรียนรู้ การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
วันทีห่ นึ่ง -

ปฐมนิเทศ
ชี้แจงการบริ หารสถานศึกษาในภาพรวม
ศึ ก ษานโยบาย ภารกิ จ ของสถานศึ ก ษาและบทบาทหน้า ที ่ค วามรั บ ผิด ชอบของ
ผูอ้ าํ นวยการสถานศึกษา

วันทีส่ อง, สาม, สี่ , ห้ า
ศึกษาตามกิจกรรมการปฏิบตั ิงาน
การบริ หารจัดการในสถานศึกษา
การบริ หารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิหน้าที่
ผูอ้ าํ นวยสถานศึกษา
วันทีห่ ก
-

อภิปรายผลการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาต้นแบบ
รู ปแบบการบริ หารจัดการของสถานศึกษาที่ไปปฏิบตั ิงาน
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการฝึ กปฏิบัติงานในสถานศึกษา
6 ชั่วโมง
ประกอบด้วย รายละเอียด ดังนี้

หลังจากผูเ้ ข้ารับการพัฒนาได้ฝึกประสบการณ์บริ หารในสถานศึกษาต้นแบบจํานวน 2 แห่ ง
ตามกิจกรรมที่ 2 แล้ว ให้จดั ประชุ มเพือ่ สรุ ปผลการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา ณ สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 1 วัน โดยมีกาํ หนดการ ดังนี้

กําหนดการประชุ มสรุ ปผลการปฏิบตั งิ านในสถานศึกษา
เวลา 08.00 – 08.30 น. เวลา 08.30 – 09.00 น. เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 15.30 น. เวลา 15.30 – 16.30 น. -

ลงทะเบียนและรายงานตัว ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ผูอ้ าํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากล่าวต้อนรับ
นําเสนอผลการฝึ กประสบการณ์บริ หารในสถานศึกษาต้นแบบ
นําเสนอผลการฝึ กประสบการณ์บริ หารในสถานศึกษาต้นแบบ (ต่อ)
สรุ ปผลและหลอมรวม

หมายเหตุ กําหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ส่ วนที่ 2
การจัดทําและนําเสนอผลงาน
(20 ชั่วโมง)
ระยะที่ 3 การสั มมนาวิเคราะห์ ผลการปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา

(20 ชัว่ โมง)

ประกอบด้วย
กิจกรรมที่ 1 นําเสนอผลการฝึ กปฏิบตั ิงานในสถานศึกษา (4 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ (12 ชัว่ โมง)
กิจกรรมที่ 3 นําเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผูเ้ ชี่ยวชาญ
และเติมเต็ม ( 4 ชัว่ โมง)
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ตารางการสั มมนาวิเคราะห์ ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา

2

3

10.30 – 12.00 น.
(1:30 ชม)

13.00-14.30 น.
(1:30 ชม)

กล่าวต้อนรับและ
ชี้แจงรู ปแบบการ
จัดทําผลงานและ
นําเสนอ

ปฏิบตั ิการ
นําเสนอผลงาน
แบ่งกลุ่มตาม
หมวด

ปฏิบตั ิการนําเสนอผลงาน (ต่อ) ใน
รุ่ น

1.
2.
3.
-

-

เตรี ยม
จัดทํารายงานสรุ ปของรุ่ น
จัดตลาดนัดผลงานนิทรรศการ
การนําเสนอผลงาน
ตัวแทนรุ่ นนําเสนอแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ผลการปฏิบตั ิงาน
ตามหมวด
ตัวแทนรุ่ นนําเสนอ สรุ ปองค์ความรู ้
สู่การปฏิบตั ิ
(นําเสนอต่อที่ประชุมใหญ่
วิพากษ์โดยผูเ้ ชี่ยวชาญ)

14.30-16.00 น.
(1:30 ชม)

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จากตลาดนัด
ผลงานและนิทรรศการ
ผลการปฏิบตั ิงาน
ประเมิน
โครงการ
และ
ซักถาม
ปั ญหา

พิธีปิดและ
มอบวุฒิบตั ร

18.00-21.00 น.
(3 ชม.)
เตรี ยม
1. จัดทํารายงานสรุ ปของรุ่ น
2. จัดตลาดนัดผลงาน
นิทรรศการ
3. การนําเสนอผลงาน
พักรับประทานอาหารเย็น

1

09.00 – 10.30 น.
(1:30 ชม)

พักรับประทานอาหารกลางวัน

วัน

แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้จาก
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
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การวัดและประเมินผล
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การวัดและประเมินผล
การพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่งผูอ้ าํ นวยการ
สถานศึกษา ใช้วิธีการเรี ยนรู ้ ทีห่ ลากหลาย โดยการเรี ยนรู ้ ดว้ ยตนเอง การเรี ยนรู ้ ตามสภาพจริ ง การฝึ ก
ปฏิ บ ตั ิ การเรี ย นรู ้ แบบมี ส่ วนร่ วม การสอนแนะ การเรี ย นรู้ จากระบบพีเ่ ลี้ ย งและระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การศึ ก ษาดู ง าน และวิธี อื่น ๆ ที ่เหมาะสม ดั งนั้นในการประเมิ นผลการพัฒนาจึ ง เป็ น
ประเมินผลเพือ่ ปรับปรุ ง พัฒนาโดยจัดให้มีการประเมินผลก่อนเข้ารับการพัฒนา ระหว่างการพัฒนา
และเมื่อสิ้ นสุ ดการพัฒนา และใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริ ง เน้นคุ ณภาพของผลงาน โดยกําหนด
เกณฑ์การประเมินผลและแบ่งการประเมิน ดังนี้

เกณฑ์ การประเมิน

1. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 90 ของเวลาที่กาํ หนด
2. ผูเ้ ข้ารับการพัฒนาจะต้องผ่านการประเมินทั้ง 2 ส่ วน ดังนี้
2.1 ผ่านการประเมินส่ วนที่ 1 (ระยะที่ 1 และ 2) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
2.2 ผ่านการประเมินส่ วนที่ 2 (ระยะที่ 3) ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80
สําหรับรายละเอียดการประเมิน มีดงั นี้

เกณฑ์ การประเมินส่ วนที่ 1

1. การประเมินตนเองก่ อนการพัฒนา (5 คะแนน) หลักสู ตรกําหนดให้ผูเ้ ข้ารับการพัฒนา
ศึกษาเอกสารและค้นคว้าเพิ่มเติม แล้วจัดทํารายงานผลการศึกษา จํานวนไม่เกิน 5 หน้า นําส่ งในวัน
รายงานตัวและลงทะเบียนการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
2. การประเมินการฝึ กอบรมเชิ งปฏิบัติการ (50 คะแนน) หลักสู ตรเกณฑ์การประเมินและ
คะแนนไว้ดงั นี้
งานเดี่ยว
งานกลุ่ม
การมีส่วนร่ วม
การสรุ ปองค์ความรู ้
การทดสอบหลังการฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
3. การประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (35 คะแนน)
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เกณฑ์ การประเมินส่ วนที่ 2

การประเมินผลจากการจัดทําและนําเสนอผลเรียนรู้ /แลกเปลีย่ นเรียนรู้ (10 คะแนน)

