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หลกัสูตรพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตําแหน่ง 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา 
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 ตามที่พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และท่ี

แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บญัญติัใหมี้การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งบางตาํแหน่งและบางวิทยฐานะ เพือ่เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ เจตคติที่ดี 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมในอนัที่จะทาํให้การปฏิบติัหน้าที่ราชการ            

เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล และความกา้วหนา้แก่ราชการ ทั้งน้ีใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ี 

ก.ค.ศ. กาํหนด (ว.18) ไวว้า่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอ้งผา่นการพฒันาก่อนแต่งตั้งให้

ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ให้ไดรั้บการพฒันาสมรรถนะของผูอ้าํนวยการสถานศึกษาให้

เป็นผูที้ ่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีภาวะผูน้ําทางวิชาการ และมีการบริหารและการจัดการใน

สถานศึกษา มีความยดืหยุน่ มีความพร้อมท่ีจะพฒันาสถานศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

 ดงันั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งมีการพฒันาให้ผูผ้่านการ

พฒันามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู ้นํา และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็น

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา สามารถนาํการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญัไดอ้ยา่ง

เหมาะสม สามารถสร้างวฒันธรรมคุณภาพและวฒันธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบติังานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 

 

 
 
 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ว 18 ลงวันที ่8 ตุลาคม 2552 ได้กําหนดให้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หรือส่วนราชการต้นสังกัดกับสถาบันพัฒนาครู 

คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  เป็นหน่วยงานทีรั่บผิดชอบการพัฒนา  โดยร่วมมือกับ

สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานอืน่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. หลกัการและเหตุผล 

2. ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
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 เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาก่อนแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา มีอุดมการณ์ 

วิสัยทศัน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผูน้าํ และพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

สามารถนาํการพฒันาหลกัสูตรและการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัไดอ้ยา่งเหมาะสม     รวมทั้งสามารถ

สร้างวฒันธรรมคุณภาพและวฒันธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบติังาน 

 
 

โครงสร้างหลักสูตรพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรง

ตาํแหน่งผูอ้าํนวยการสถานศึกษา ตาม ว 18  ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

ส่วนที่  1  การพฒันาสมรรถนะผู้อาํนวยการสถานศึกษา   มี 2  ระยะ 

  ระยะท่ี 1  อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผูบ้ริหารสถานศึกษา  แบ่งเป็น 3 หมวด 

   หมวดท่ี  1 คุณลกัษณะผูอ้าํนวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค ์ 

    หมวดท่ี  2  ภาวะผูน้าํทางวชิาการ   

   หมวดท่ี 3 การบริหารและการจดัการในสถานศึกษา  

  ระยะท่ี 2  การฝึกประสบการณ์ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

   ปฏิบติัการท่ีสถานศึกษาตน้แบบ  จาํนวน 2 โรงเรียน 

   ประชุมสรุปผลการนาํเสนอผลการปฏิบติังานในสถานศึกษาตน้แบบ 

ส่วนที่  2  การจัดทาํและเสนอผลงาน  

       ระยะท่ี 3 การสัมมนาวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานในสถานศึกษา  

 

   

 

 

 

 

 

3. วตัถุประสงค์ 

4. โครงสร้างหลกัสูตร  
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แผนภูมิโครงสร้างหลกัสูตรและการประเมินการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ส่วนที่  1 การพฒันาสมรรถนะผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

(  24   วนั : 181   ช่ัวโมง) 

 

ส่วนที่  2 การจดัทาํและ 

นําเสนอผลงาน    

( 3 วนั : 20 ช่ัวโมง) 

 

ศึกษาเอกสารท่ี

หน่วยฝึกอบรม

จดัส่งใหท้าง

เวบ็ไซต ์

  

(ก่อนการพฒันา  

15 วนั) 
 

อบรมเสริมสร้าง

สมรรถนะผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

(11วนั : 103  ช่ัวโมง) 

ระยะท่ี 1 ระยะท่ี 2 

การฝึกประสบการณ์        

ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

(13 วนั: 78 ชัว่โมง) 

ระยะท่ี 3 

การสมัมนาวเิคราะห์ผลการ

ปฏิบติังานในสถานศึกษา 

(3 วนั: 20 ชัว่โมง) 

หมวดที ่1 คุณลกัษณะ

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

(  49  ชัว่โมง) 

หมวดที ่2 ภาวะผูน้าํทาง

วชิาการ ( 30 ชัว่โมง) 

หมวดที ่3 การบริหาร

และการจดัการใน

สถานศึกษา 

( 24 ชัว่โมง) 

องคป์ระกอบ 

บูรณาการทั้ง 3 หมวด 

ปฏิบัตกิารทีส่ถานศึกษา

ต้นแบบ 2 โรง    

(72 ชัว่โมง)  

ประชุมสรุปผลการ

นําเสนอผลการ

ปฏิบัตงิานใน

สถานศึกษา (6 ชัว่โมง) 

องคป์ระกอบ 

การสมัมนาวเิคราะห์ผลการ

ปฏิบติังาน 

 (20 ชัว่โมง) 

องคป์ระกอบ 
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รายละเอยีดหลกัสูตรการพฒันาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

ส่วนที่  1 การพฒันาสมรรถนะผู้อาํนวยการสถานศึกษา  (181  ช่ัวโมง) 

 ระยะที ่1  อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา  (103 ช่ัวโมง) 

  ระยะที ่2  การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา  (78 ช่ัวโมง) 

 

หมวดที่ รายละเอยีดหลกัสูตร 
จํานวนช่ัวโมง 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รวม 

1 คุณลกัษณะผู้อาํนวยการสถานศึกษาที่พงึประสงค์ (36 ชม.) 49 ชม. 6 ชม. 55 ชม. 

 1.1  การพฒันาสุขภาพกาย 12   

 1.2  การพฒันาบคุลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ 3 2  

 1.3 การพฒันาทกัษะการคิด / การฟัง / การพดู 12   

 1.4  การพฒันาเจตคติและค่านิยม การสร้างวฒันธรรมคุณภาพและ

วฒันธรรมประชาธิปไตย 

3 2  

 1.5 การมีวินยั คุณธรรม จริยธรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 6 2  

 1.6 การพฒันาจิต 10   

 การศึกษาดูงาน (บูรณาการทั้ง  3 หมวด) 3   

2 ภาวะผู้นําทางวชิาการ  (72  ชม.) 30  ชม. 42  ชม. 72 ชม. 

 2.1  ผูน้าํทางวิชาการและการส่งเสริมใหค้รูและบคุลากรทางการศึกษา

มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ 

3 6  

 2.2  ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลกัการจดัการเรียนรู้  3 6  

2.3  การบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 

       และการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

3 6  

 2.4  ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

3 6  

 2.5 การสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 3 6  

 2.6  การส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพ่ือพฒันาคุณภาพการศึกษา 3 6  

 2.7  องคก์รแห่งการเรียนรู้ 3 3  

 2.8  การสร้างแรงจูงใจ  3  

 2.9  ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร 6   

 การศึกษาดูงาน (บูรณาการทั้ง  3 หมวด) 3   

3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (54 ชม.) 24  ชม. 30  ชม. 54 ชม. 

 3.1  นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนา้ท่ี                        

ความรับผิดชอบของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  

3 6  

 3.2  การบริหารจดัการในสถานศึกษา 9 12  

 3.3 การบริหารจดัการระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 3 6  
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หมวดที่ รายละเอยีดหลกัสูตร 
จํานวนช่ัวโมง 

ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 รวม 

 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการท่ีเก่ียวขอ้งกบั           

การปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

6 6  

 การศึกษาดูงาน (บูรณาการทั้ง  3 หมวด) 3 ชม.   

รวมทั้ง 3 หมวด 103  ชม. 78  ชม. 181  ชม. 

  

 

ส่วนที่  2 การจัดทาํและเสนอผลงาน 20 ช่ัวโมง 

 ระยะที ่3 การสัมมนาวเิคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ( 20 ช่ัวโมง ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

รายละเอยีดหลกัสูตรและวธีิการพฒันา 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดํารงตาํแหน่ง 

ผู้อาํนวยการสถานศึกษา 
 

 

หมวดที่ 1  คุณลกัษณะผู้อาํนวยการสถานศึกษาที่พงึประสงค์ 

เวลา 49 ช่ัวโมง 

คําอธิบาย 

การพฒันาบุคลิกภาพของผูบ้ริหาร การพฒันากาย การพฒันาทกัษะการคิด การพูด การฟัง 

เจตคติและค่านิยมที่ดี การมีความมุ่งมัน่และเกิดแรงบนัดาลใจในการบริหารจดัการศึกษา การมีวินัย

คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและพฒันาจิต การมีวฒันธรรมคุณภาพและวฒันธรรม

ประชาธิปไตย โดยใชว้ิธีการเรียนรู้และการประเมินผลที่หลากหลาย เพือ่ให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษามี

คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค ์

 เป้าหมายการพฒันา 

 1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรัก  ศรัทธา  ภาคภูมิใจในศกัด์ิศรีและเกียรติภูมิของความเป็น

ผูบ้ริหาร 

 2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความมุ่งมัน่และแรงบนัดาลใจในการบริหารจดัการศึกษา 

 3. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีเจตคติและค่านิยมวฒันธรรมคุณภาพและวฒันธรรมประชาธิปไตย 

 4. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีวนิยั  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 5.    ผูเ้ขา้รับการพฒันามีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

ความคิดรวบยอด 

     ผูบ้ริหารสถานศึกษายุคใหม่มีคุณธรรมจริยธรรม  บุคลิกภาพดี    มีความรู้สู่สากล เป็นผูมี้

คุณลกัษณะที่พึงประสงค ์สามารถบริหารสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพ ตลอดจนดาํรงชีวิตไดอ้ย่างมี

ความสุข เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพือ่นร่วมงาน ส่งผลสัมฤทธ์ิต่อผูเ้รียน อนัเป็นการพฒันาการศึกษา

ของชาติ  

สาระการเรียนรู้ 

1. การพฒันาสุขภาพกาย   

2. การพฒันาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ 

3. การพฒันาทกัษะการคิด/การฟัง/ การพดู 

ส่วนที่  1  การพฒันาสมรรถนะผู้อาํนวยการสถานศึกษา  (ไม่น้อยกว่า 181  ช่ัวโมง)  
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4. การพฒันาเจตคติและค่านิยม  การสร้างวฒันธรรมคุณภาพและวฒันธรรมประชาธิปไตย 

5. การเสริมสร้างวนิยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 

6. การพฒันาจิต 

เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินคุณภาพของผูเ้ขา้รับการพฒันา ใชผ้ลงานระหวา่งการเขา้รับการพฒันาและผลการ

ประเมินการปฏิบติังานจริงเป็นองค์ประกอบสําคญัในผลงานต่าง ๆ โดยตอ้งสะทอ้นให้เห็นระดับ

คุณภาพตามมิติ ต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

 

มิติการประเมิน 

ความเข้มข้น 

1 2 3 4 

กรอบความคิด เสนอแต่ละองค ์

ประกอบ ขอ้มูล 

อธิบายทีละอยา่ง 

มีการจดัขอ้มลูเป็น

กลุ่ม เสนอเป็น        

ใยแมงมุม 

ความสัมพนัธ์

เชิงเด่ียว 

เสนอถึงความ 

สมัพนัธ์ แบบ

ต่างๆในรูป

ผลกระทบต่อกนั 

เสนอความคิด    

เชิงระบบ หรือ 

ภาพรวมใหญ่

ครอบคลุมทุก

องคป์ระกอบ 

การมีส่วนร่วม มีการเขา้ร่วม

กิจกรรม 

กระตือรือร้นใน

การเขา้ร่วม

กิจกรรม 

เขา้ร่วมกิจกรรม

ทุกคร้ังดว้ยความ

กระตือรือร้นและ

ปฏิบติัตามได ้

มีการเขา้ร่วม

กิจกรรมอยา่ง 

กระตือรือร้นทุก

คร้ังและปฏิบติัตาม

ไดอ้ยา่งดี 

ค่านิยม มุ่งพฒันาตนเอง 

ผลต่อตนเอง 

มุ่งพฒันางานใหมี้

คุณภาพ  

 

มุ่งพฒันา

ปฏิบติังานร่วมกนั 

เพื่อให ้เกิดผลงาน 

มุ่งพฒันาแต่ละคน

ใหเ้ป็นผูน้าํและ

เกิดผลงานท่ีมี

คุณภาพ 

ผลงาน ผลงานไดต้ามท่ี

กาํหนดไวใ้นแผน 

มีผลงานตามท่ี

กาํหนดและมีแผน

แกไ้ขปรับปรุงให้

มีคุณภาพ 

ผลงานแสดงถึง

การดาํรงความ

ย ัง่ยนืขององคก์ร 

ผลงานเป็น

ประโยชน์ต่อ 

ปวงชนและมี 

แนวทางการพฒันา

ระยะยาว 
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ข้ันตอนการพฒันา 

 1. ศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง ในเร่ืองที่เกี ่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผูบ้ริหาร

สถานศึกษา 

ก่อนเข้ารับการพฒันา 

 2. เตรียมความพร้อมของตนเองตามคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 

        

ระหว่างการพฒันา 

 1. เขา้รับฟังการบรรยาย/ อภิปรายเก่ียวกบัคุณลกัษณะที่พึงประสงคข์องผูบ้ริหารสถานศึกษา

 2. ฝึกปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีกาํหนดไวใ้นหลกัสูตร  

ณ สถานทีพ่ฒันา 

       

 3. นาํเสนอผลงานตามใบงานท่ีกาํหนด 

ณ สถานศึกษาฝึกงาน 

 4.     ผูบ้ริหารสถานศึกษาตน้แบบประเมินผูเ้ขา้รับการพฒันาตามแบบประเมินท่ีกาํหนด 

- สรุปและนาํเสนอผลงาน 

หลงัการพฒันาและฝึกประสบการณ์ 

ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสาร/ใบงาน 

2. แบบฝึกปฏิบติั  

3. Power Point 

4. ส่ือเทคโนโลย ี

5. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

6. สถานศึกษาฝึกงาน 

7. สถานท่ีฝึกปฏิบติั 

วธีิการประเมินผล 

 1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการพฒันาระหวา่งการทาํกิจกรรม 

 2. การมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

 3. การนาํเสนอผลงานบุคคล/กลุ่ม 

 4. การประเมินตนเองและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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หมวดที ่2 ภาวะผู้นําทางวชิาการ 

เวลา 30 ช่ัวโมง 

คําอธิบาย 

ศึกษาดว้ยตนเองเพือ่ให้มีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัปรัชญาการศึกษาของชาติและหลกัการ

จดัการเรียนรู้โดยเฉพาะการบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

สร้างแรงบนัดาลใจเก่ียวกบัความเป็นผูน้าํทางวิชาการเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา มีภาวะผูน้าํทางวิชาการ  การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  ตลอดจนกระบวนการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพ  

ฝึกปฏิบติั ประเมิน วเิคราะห์และวางแผนเก่ียวกบัความเป็นผูน้าํทางวชิาการ การใชเ้ทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสารตลอดจนการใช้กระบวนการวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา การบริหาร

จดัการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  การสร้างนวตักรรมทางการศึกษา การจูงใจ และการใช้

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

เป้าหมายการพฒันา 

1. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความตระหนกัในความสําคญัของภาวะผูน้าํทางวิชาการของตนเอง

และการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้าํทางวชิาการ 

2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัปรัชญาการศึกษาของชาติและหลกัการ

เรียนรู้ 

3. ผูเ้ขา้รับการพฒันาฝึกปฏิบติัจริงในสถานศึกษาเพือ่ให้มีความสามารถในการพฒันาภาวะ

ผูน้าํทางวชิาการของตนเองและเพื่อนร่วมงาน จนสามารถบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้

ทีเ่น้นผูเ้รียนเป็นสําคญั นอกจากน้ียงัสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพือ่พฒันา

คุณภาพการศึกษาได ้สามารถสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา ตลอดจนมีความสามารถในการ

จูงใจครูและบุคลากรทางการศึกษาใหป้ฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. ผูเ้ข้ารับการพฒันาสามารถวางแผนส่งเสริมให้มีการใช้กระบวนการวิจัยเพื ่อพฒันา

คุณภาพ และประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตลอดจนประเมิน

ความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสารของตนเอง 
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ความคิดรวบยอด 

ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นวชิาชีพชั้นสูง ซ่ึงเป็นความคาดหวงัของบุคคลที่เก่ียวขอ้งวา่สามารถ

มีภาวะผูน้าํทางวิชาการเพื่อพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีภาวะผูน้าํทางวิชาการเช่นกนั อนั

จกันาํไปสู่การพฒันาคุณภาพทางการศึกษาซ่ึงส่งผลต่อผูเ้รียนโดยตรง ตลอดจนมีความสามารถในการ

บริหารจดัการสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ องคก์รทีท่นัสมยัโดยใช้กระบวนการวิจยัเป็น

พื้นฐาน 

 

สาระการเรียนรู้ 

1. ผูน้าํทางวชิาการและการส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา มีภาวะผูน้าํทางวชิาการ 

2. ปรัชญาการศึกษาของชาติ  หลกัการจดัการศึกษา 

3.  การบริหารจดัการหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

4. ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสารเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

5. การสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 

6. การส่งเสริมใหมี้การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

7. องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

8. การสร้างแรงจูงใจ 

9. ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

 

เกณฑ์การประเมิน 

การประเมินคุณภาพของผูเ้ข้ารับการอบรม ใช้ผลงานระหว่างการฝึกอบรมและผลการ

ประเมินการปฏิบติังานจริงเป็นองค์ประกอบสําคญัในผลงานต่าง ๆ โดยตอ้งสะทอ้นให้เห็นระดับ

คุณภาพตามมิติต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 
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มิติการประเมิน 
ความเข้มข้น 

1 2 3 4 

กรอบความคิด เสนอแต่ละองค ์

ประกอบ ขอ้มูล 

อธิบายทีละอยา่ง 

มีการจดัขอ้มูล          

เป็นกลุ่ม เสนอเป็น

ใยแมงมุม 

ความสัมพนัธ์

เชิงเด่ียว 

เสนอถึงความ 

สมัพนัธ์ แบบต่างๆ

ในรูปผลกระทบ       

ต่อกนั 

เสนอความคิด    

เชิงระบบ หรือ 

ภาพรวมใหญ่

ครอบคลุมทุก

องคป์ระกอบ 

การวางแผน มีแผนไม่ต่อเน่ือง 

อธิบายทีละตอน  

ทีละงาน                 

ใชค้าํใหญ่ 

ลาํดบังานเป็น

ขั้นตอนต่อเน่ือง 

แต่ยงัมีงานท่ีไม่

จาํเป็นอยู ่

รายงานท่ีทาํสู่ผล

อยา่งชดัเจนต่อเน่ือง 

บรรลุไดผ้ลจริง          

มีแต่งานสาํคญั 

เสนอแนวทาง

ปรับปรุงเพิ่มพนู 

จนมีผลไปถึงความ

คุม้ค่าพร้อมพฒันา

ย ัง่ยนื 

การส่ือความ อธิบายไม่ชดัเจน 

มองไม่เห็น

ภาพรวม ไม่ใชส่ื้อ

อ่ืนประกอบ 

อธิบายไดช้ดัเจน 

เป็นท่ีเขา้ใจ           

แต่ขาดตวัอยา่ง 

นาํเสนอไดผ้ลต่อ

ผูฟั้งทุกระดบั 

นาํไปปฏิบติัได้

อยา่งถูกตอ้ง 

เนน้ย ํ้าผลต่อเน่ือง

ของงาน นาํผูฟั้ง  

ใหเ้ห็นความสาํคญั 

ช่ืนชมต่องาน 

การพฒันาองคก์ร นาํเสนอแต่

บทบาทของตน  

ใชต้นเองเป็น

ศูนยก์ลาง 

เนน้ผลตอบสนอง

รางวลัเป็นหลกั         

ในการพฒันา 

เนน้ผลงานร่วมกนั

เป็นกลุ่ม เป็นคณะ 

เป็นหลกั 

พฒันาผูร่้วมงานให้

เป็นสงัคมเดียวกนั 

กลมกลืน พฒันา

ร่วมกนั 

ค่านิยม มุ่งพฒันาตนเอง 

ผลต่อตนเอง 

มุ่งพฒันางาน         

ใหมี้คุณภาพ          

มีประสิทธิภาพ 

มุ่งพฒันาผลดี

ร่วมกนั เกิดผลงาน

ร่วมกนั 

มุ่งพฒันาแต่ละคน

ใหเ้ป็นผูน้าํ เป็น

แนวทางของตนเอง 

ผลงาน ผลงานตามแผนท่ี

กาํหนด ทาํเท่าท่ี

แผนกาํหนด 

เพิ่มคุณภาพ            

ใหดี้กวา่เดิม          

แผนปรับปรุงได ้

ประหยดั 

ผลงานเพิ่มพนู        

ไปถึงความยนืยาว

ขององคก์ร 

ผลงานเป็น

ประโยชน์ต่อ    

ปวงชน พฒันา 

แบบยัง่ยนื 
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ข้ันตอนในการพฒันา 
 

ก่อนเข้าอบรม 

1. ศึกษาหาความรู้ดว้ยตนเอง ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1.1 ปรัชญาการศึกษาของชาติ 

1.2 หลกัการจดัการศึกษา 

1.3 การบริหารจดัการหลกัสูตร 

1.4 การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

2. เตรียมความพร้อมเกี่ยวกบัทกัษะในการเป็นผูน้าํ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารระดบัพื้นฐาน ตลอดจนสถิติและการวจิยัเบ้ืองตน้ 
  

ระหว่างอบรม 

1. รับฟังการบรรยายเก่ียวกบัภาวะผูน้าํทางวชิาการ นวตักรรมทางการศึกษา    

2. ฝึกปฏิบติัการใชเ้ทคโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  

3. วางแผนการส่งเสริมใหมี้การใชก้ระบวนการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

4. การใชก้ระบวนการกลุ่มในการฝึกปฏิบติัจริงและอบรมท่ีสถานท่ีอบรมเพื่อสร้างภาวะผูน้าํ

และจิตสาํนึกรับผดิชอบ  

5. ฝึกปฏิบติัจริงทีส่ถานศึกษาตน้แบบเพื่อรับฟังติดตามและศึกษางานจากวิทยากรพีเ่ล้ียงเป็น

เวลาอยา่งนอ้ย 8 วนัตามสาระการเรียนรู้ท่ีกาํหนด  

6. พฒันาการใชภ้าษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 

7. กระบวนการกลุ่มอภิปราย วเิคราะห์ สรุปความสาํคญัและประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

 

หลังอบรมและฝึกประสบการณ์ 

1. สรุปและนาํเสนอผลการศึกษาและปฏิบติัจริงเป็นแฟ้มสะสมงาน 

2. เขียนรายงานการศึกษาคน้ควา้อิสระเก่ียวกบัการพฒันาสถานศึกษาของตนเองเม่ือไดรั้บการ

แต่งตั้ง 
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ส่ือ/แหล่งเรียนรู้ 

1. เอกสารใบงาน 

2. แบบฝึกปฏิบติั  

3. VTR สถานศึกษาท่ีประสบความสาํเร็จ 

4. ส่ือเทคโนโลยท่ีีใชใ้นการฝึกปฏิบติั 

5. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

 

วธีิการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมผูเ้ขา้รับการอบรมระหวา่งการทาํกิจกรรม 

2. การมีส่วนร่วมในกลุ่ม 

3. การนาํเสนอผลงานรายบุคคล/กลุ่ม 

4. การประเมินตนเองและการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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หมวดที ่3 การบริหารและการจดัการในสถานศึกษา 

เวลา  24  ช่ัวโมง 

 

คําอธิบาย 

การวเิคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบของ

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาสามารถการวางแผนกลยุทธ์ การตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและหลกัการ 

เหมาะสมสามารถประยุกต์ใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษา การบริหารจดัการ 

ทรัพยากรทางการศึกษา  การบริหารจดัการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา การนิเทศกาํกับ 

ติดตามประเมินและรายงานผล การวเิคราะห์กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีเกี่ยวขอ้งกบั

การปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการสถานศึกษา โดยใชว้ธีิการศึกษาเอกสารการบรรยาย การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การอภิปราย การศึกษาดูงาน และการฝึกปฏิบติัจริง เพือ่ให้สามารถจดัการบริหารสถานศึกษาไดอ้ยา่งมี

คุณภาพ 
 

วตัถุประสงค์  

1. เพือ่ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติที่ดีในการบริหารและจดัการ 

สถานศึกษา 

2. เพื ่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษานําความรู้ทักษะ และเจตคติไปใช้ในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

ขอบข่ายเนือ้หา 

1. นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2. การบริหารจดัการในสถานศึกษา 

3. การบริหารการจดัการระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 

4. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ที่ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 

กจิกรรมการเรียนรู้ 

1. การศึกษาเอกสาร 

2.  การบรรยาย 

3.  การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.  การอภิปราย 
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5.  การศึกษาดูงาน 

6.  การฝึกปฏิบติัจริง 
 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

2. สังเกตความสนใจ 

3. สงัเกตการณ์มีส่วนร่วม 

4. ประเมินผลงาน 

5. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัจริงท่ีสถานศึกษา 

6. ประเมินความพึงพอใจของผูเ้ขา้รับการอบรม 
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หลกัสูตรการพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่ง         

ผูอ้าํนวยสถานศึกษา โดยกาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการพฒันาไดเ้ตรียมความพร้อมจากการศึกษาดว้ยตนเอง

ตามหัวขอ้ที่กาํหนดแล้วสรุปองค์ความรู้ ก่อนเขา้รับการพฒันาอย่างน้อย 15 วนั โดยกาํหนดรูปแบบ

และระยะเวลาในการพฒันาเป็น 2 ส่วน และ 3 ระยะ รวม 201 ชัว่โมง ดงัน้ี 

ส่วนที ่1  การพฒันาสมรรถนะผู้อาํนวยการสถานศึกษา  (181 ช่ัวโมง) 

                 ระยะที ่1 การอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน                           (103  ช่ัวโมง)  

มโีครงสร้างหลกัสูตร ดงันี ้  

 หมวดท่ี 1 คุณลกัษณะผูอ้าํนวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค ์ (49 ชัว่โมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.1  การพฒันาสุขภาพกาย  12 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.2  การพฒันาบุคลิกภาพและการสร้าง 
  สุนทรียภาพ    3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.3  การพฒันาทกัษะการคิด /  
  การฟัง / การพดู  12 ชัว่โมง

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.4  การพฒันาเจตคติและค่านิยม  
  การสร้างวฒันธรรมคุณภาพ 
  และวฒันธรรมประชาธิปไตย    3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.5  การมีวนิยั คุณธรรม จริยธรรม  
  และจรรยาบรรณวชิาชีพ   6  ชัว่โมง

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1.6  การพฒันาจิต   10 ชัว่โมง

  การศึกษาดูงาน    3 ชัว่โมง 

 หมวดท่ี 2 ภาวะผูน้าํทางวชิาการ (30 ชัว่โมง) 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.1  ผูน้าํทางวชิาการและการส่งเสริม 
  ใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษา 
  มีภาวะผูน้าํทางวชิาการ   3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.2  ปรัชญาการศึกษาของชาติ  
  การจดัการศึกษา   3 ชัว่โมง 

 

 

5. รูปแบบการพฒันาและระยะเวลาพฒันา 



 18 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.3 การบริหารจดัการหลกัสูตรและ 
  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียน 
  เป็นสาํคญั   3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
  และการส่ือสารเพือ่พฒันา 
  คุณภาพการศึกษา   3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.5 การสร้างและพฒันานวตักรรม 
  ทางการศึกษา   3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.6 การส่งเสริมใหมี้การวจิยั 
  เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา   3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.7 องคก์รแห่งการเรียนรู้   3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.8 ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร  6 ชัว่โมง 

 การศึกษาดูงาน    3 ชัว่โมง 

 

 หมวดท่ี 3 การบริหารและการจดัการในสถานศึกษา (24 ชัว่โมง) 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3.1  นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา 
  และบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 
  ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   3 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3.2 การบริหารจดัการในสถานศึกษา   9 ชัว่โมง 
 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3.3 การบริหารจดัการระบบประกนั 
  คุณภาพในสถานศึกษา   3 ชัว่โมง 

 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละ 
  วธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   3 ชัว่โมง 

 การศึกษาดูงาน    3 ชัว่โมง 

           ระยะที ่2  การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา                               ( 78 ช่ัวโมง) 

 การฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา กาํหนดรูปแบบการพฒันาโดยการนาํความรู้และ

ทักษะที่ได้จากการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในระยะที่ 1 ทุกหน่วยการเรียนรู้ไปบูรณาการและ                    

ฝึกปฏิบติังานโดยมีรูปแบบและระยะเวลาในการพฒันา ดงัน้ี 
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 กิจกรรมท่ี 1 ฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาตน้แบบ    72  ชัว่โมง 

 กิจกรรมท่ี 2  ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา     6  ชัว่โมง 

 

  

ส่วนที ่2   การจดัทาํและนําเสนอผลงาน      (20 ช่ัวโมง) 

                ระยะที ่3  การสัมมนาวเิคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา           (20 ช่ัวโมง) 
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ส่วนที ่1  

การพฒันาสมรรถนะผู้อาํนวยการสถานศึกษา  

( 181 ช่ัวโมง) 

ระยะที ่1 อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 

(103 ช่ัวโมง) 

 

ประกอบดว้ย 

หมวดท่ี 1 คุณลกัษณะผูอ้าํนวยการสถานศึกษาท่ีพงึประสงค ์(49 ชัว่โมง) 

หมวดท่ี 2 ภาวะผูน้าํทางวชิาการ (30 ชัว่โมง) 

หมวดท่ี 3 การบริหารและการจดัการในสถานศึกษา (24 ชัว่โมง) 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1.1 การพฒันาสุขภาพกาย  
12 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 
 เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ ทกัษะ และเจตคติที่ดีต่อการพฒันาสุขภาพกายและ

นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

- หลกัการพฒันาสุขภาพกาย 
- วธีิการทดสอบสุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
- หลกัโภชนาการ 
- หลกัการออกกาํลงักาย 
- ประโยชน์ของการออกกาํลงักาย 
- การนาํหลกัการพฒันาสุขภาพไปใชใ้นชีวติประจาํวนั 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
- วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้รับการพฒันา 
- ผูเ้ขา้รับการพฒันาทดสอบ 
- สุขภาพและสมรรถภาพทางกาย 
- วทิยากรสาธิตการออกกาํลงักาย 
- ผูเ้ขา้รับการพฒันาฝึกปฏิบติัตามวทิยากร 

ส่ือและอุปกรณ์ 
- Power Point 

- เคร่ืองมือทดสอบ 

- แบบบนัทึกผลการทดสอบ 

- เอกสารประกอบการบรรยาย 

- อุปกรณ์กีฬา 

หมวดที่ 1  คุณลกัษณะผู้อาํนวยการสถานศึกษาที่พงึประสงค์ 
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การวดัและประเมินผล 

- ประเมินจากแบบทดสอบการพฒันา 

- ประเมินผลการทดสอบสมรรถภาพทางกาย 

- สังเกตการณ์ฝึกปฏิบติั 

- ความถ่ีของการเขา้ร่วมกิจกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1.2 การพฒันาบุคลกิภาพและการสร้างสุนทรียภาพ  
3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาเห็นความสาํคญัของการพฒันาบุคลิกภาพ 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสามารถปฏิบติัตนให้เป็นผูท่ี้บุคลิกภาพเหมาะสมกบัตาํแหน่ง 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. การพฒันาบุคลิกทางกาย 

 -  การแต่งกาย (ชาย/หญิง) 

 -  ความสง่างามเม่ือปรากฏตวัเป็นทางการ 

2. การพฒันาบุคลิกภาพทางสังคม 

  -  มารยาทบนโตะ๊อาหารแบบต่างๆ 

  -  มารยาทสากล เช่น การทกัทายแบบไทยสากล 

  -  ความรู้เร่ืองการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น การกรอกแบบฟอร์มการเดินทาง  

มารยาทบนเคร่ืองบิน 

3. การพฒันาบุคลิกภาพทางอารมณ์  

4. การพฒันาบุคลิกภาพทางปัญญา 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
บรรยาย 

สาธิต 

ฝึกปฏิบติั 

ส่ือและอุปกรณ์ 
Power Point 

การวดัและประเมินผล 

สงัเกตพฤติกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1.3 การพฒันาทกัษะการคดิ / การฟัง / การพูด  

12 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีทกัษะการคิด การฟัง การพดู และการปฏิบติัตนท่ีดี 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

เทคนิคและวธีิคิด ฟัง พดู ท่ีเหมาะสมสาํหรับผูบ้ริหาร 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
- วทิยากรบรรยายสาระสาํคญั 
- ผูเ้ขา้รับการพฒันาฝึกปฏิบติัการคิด การฟัง การพดู  
- วทิยากรพี่เล้ียงวพิากษแ์ละประเมินผล รายบุคคล คนละ 2 คร้ัง (คร้ังที ่1 คนละ 3 นาที) (คร้ัง

ท่ี 2 คนละ 5 นาที 
ส่ือและอุปกรณ์ 

- Power Point 

- เอกสารประกอบการ 

  บรรยาย 

การวดัและประเมินผล 

- ประเมินผลการพฒันา 
- สงัเกตพฤติกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1.4 การพฒันาเจตคตแิละค่านิยม การสร้างวฒันธรรมคุณภาพและ

วฒันธรรมประชาธิปไตย 

3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาเรียนรู้ ตระหนกั และเห็นความสาํคญัของการมีเจตคติ ค่านิยมท่ีดี 

และเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการบริหารงาน  

2. เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการพฒันา ตะหนักและมีบทบาทในการสร้างวฒันธรรมคุณภาพและ

วฒันธรรมประชาธิปไตยใหเ้กิดข้ึนในสถานศึกษาอยา่งจริงจงัและย ัง่ยนื 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัเจตคติ ค่านิยม วฒันธรรมคุณภาพ และ วฒันธรรมประชาธิปไตย 
2. เจตคติและค่านิยมทีดี่ของผูบ้ริหารกบัการบริหารองคก์ร 
3. ผูบ้ริหารในวถีิประชาธิปไตย และวฒันธรรมคุณภาพ 

4. การสร้างวฒันธรรมคุณภาพและวฒันธรรมประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

1. ผูเ้ขา้รับการพฒันาศึกษาเอกสารดว้ยตนเอง 

2. วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้แก่ผูเ้ขา้รับการพฒันา 

3. ผูเ้ขา้รับการพฒันาแบ่งกลุ่มอภิปราย และทาํกิจกรรมกลุ่ม 
4. ผูเ้ขา้รับการพฒันาศึกษากรณีศึกษา แลว้ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. power point  

2. เอกสารประกอบ การบรรยาย 

3. ใบงาน 

4. คู่มือการจดักิจกรรมการเรียนรู้ประชาธิปไตย 

การวดัและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
2. ประเมินผลการพฒันา 

 



 26 

หน่วยการเรียนรู้ที ่1.5 การเสริมสร้างวนัิย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ  

6 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ให้ผู ้ เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้หลักการเสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันานาํหลกัการเสริมสร้าง วินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ

วชิาชีพไปใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํรงชีวติ 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. หลกัการเสริมสร้างวินยั  คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวชิาชีพ  สาํหรับผูบ้ริหาร 
2. หลกัธรรมในการเสริมสร้างวินยั  คุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวชิาชีพ 
3. แนวทางประยกุตค์วามรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํรงชีวติ 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
1. ผูเ้ขา้รับการพฒันารับฟังการบรรยายจากวทิยากร 
2. ผูเ้ขา้รับการพฒันามีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีวทิยากรกาํหนดให ้

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. เอกสาร / ใบงาน 

2. Power Point 

3. ส่ือเทคโนโลยี 

4. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 

5. กรณีศึกษา 

6. อ่ืน ๆ 

การวดัและประเมินผล 

- สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
- ประเมินผลจากแบบทดสอบหลงัการพฒันา 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่1.6 การพฒันาจิต 

10 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี 

 

วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความรู้  ความเขา้ใจหลกัการพฒันาจิต 
2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีทกัษะในการพฒันาจิต 
3. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีเจตคติท่ีดีและนาํการพฒันาจิต  มาใชใ้นการปฏิบติังานและ         

การดาํรงชีวติ 
เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. หลกัการฝึกสมาธิ  สติและปัญญา 
2. หลกัธรรมในการพฒันาจิต 
3. ประโยชน์ของการพฒันาจิต 
4. แนวทางการประยกุตค์วามรู้และประสบการณ์ไปใชใ้นการปฏิบติังานและการดาํรงชีวิต 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
1. ผูเ้ขา้รับการพฒันาศึกษาเอกสารดว้ยตนเอง 
2. ผูเ้ขา้รับการพฒันารับฟังการบรรยายจากวทิยากร 
3. ผูเ้ขา้รับการพฒันาฝึกปฏิบติัโดยการนาํของวทิยากร 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. เอกสาร / ใบงาน 
2. Power  point 

3. ส่ือเทคโนโลยี 
4. เวบ็ไซตท่ี์เก่ียวขอ้ง 
5. รูปภาพ 
6. อ่ืน ๆ 

การวดัและประเมินผล 
1. สงัเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม 
2. ประเมินผลจากแบบทดสอบหลงัจากพฒันา 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.1 ผู้นําทางวชิาการและการส่งเสริมให้ครู 
และบุคลากรทางการศึกษา มภีาวะผู้นําทางวชิาการ 
3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

ผูเ้ข้ารับการพฒันามีความตระหนักและมีความเข้าใจในความสําคญัของการพฒันาตนเอง 

พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมี้ภาวะผูน้าํทางวชิา 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1.  ประสบการณ์ของผูบ้ริหารตน้แบบ 

2. ภาวะผูน้าํทางวชิาการ 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
1.  ศึกษา VTR ความคาดหวงัของนกัเรียน ผูป้กครอง ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

อ่ืน ๆ ต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารตน้แบบ 

2.  ดาํเนินการอภิปรายโดยเชิญผูบ้ริหารโรงเรียนที่มีผลงานดีเด่น 2 คน เล่าเร่ือง นาํเสนอ

ผลงาน ประสบการณ์ การปฏิบติังานสาํเร็จในหนา้ท่ีท่ีมีความภาคภูมิและไดรั้บการยอมรับ  

3.  วทิยากรสรุป ผูเ้ขา้การพฒันาสรุปองคค์วามรู้ และนาํเสนอแนวทางการประยกุตใ์ช ้

4.  ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1.  กรณีตวัอยา่ง 

 - ผูบ้ริหารตน้แบบ (วทิยากร) 

 - คาดหวงัต่อการปฏิบติังานของผูบ้ริหารตน้แบบตามความเห็นของนกัเรียน ผูป้กครอง 

ชุมชน ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ๆ (VTR) 

2.  ใบความรู้ภาวะผูน้าํทางวชิาการ 

3.   ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

งานเด่ียวตามใบงานท่ีกาํหนด 

หมวดที่ 2  ภาวะผู้นําทางวชิาการ 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาต ิ การจดัการศึกษา  
3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

เพื ่อให้ผูบ้ริหารมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาของชาติ และหลักการจัด

การศึกษา 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. ปรัชญาการศึกษาของชาติ 

2. หลกัการจดัการศึกษา 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
1.  การศึกษาเอกสารดว้ยตนเองก่อนเขา้อบรมตามเน้ือหา 

2.  หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.2 , 2.3 นาํมาจดัการเรียนรู้เป็นฐาน 5 ห้อง ห้องละ 4 ฐาน ฐานละ                  

1 ชัว่โมง สรุปองคค์วามรู้และแนวคิด 1 ชัว่โมง และนาํเสนอ  1 ชัว่โมง 

3.  การจดัฐานมีดงัน้ี   

ฐานท่ี  1  ปรัชญาการศึกษาและหลกัการจดัการศึกษา (เกม)  

ฐานท่ี  2  หลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ศึกษาตวัอยา่งและวพิากษ)์ 

ฐานท่ี  3  การจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั (สาธิตการสอน) 

ฐานท่ี  4  หอ้งเรียนคุณภาพ (เกม) 

4.  สรุปผลการเรียนรู้และแนวคิดการพฒันางานวชิาการ 

5.  ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 

 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1.  บทเรียนสาํเร็จรูปประจาํฐาน 

2.  ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

งานกลุ่มตามใบงานท่ีกาํหนด 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.3 การบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พ.ศ. 2551 และ 
การจัดการเรียนรู้ทีเ่น้นผู้เรียนเป็นสําคญั  
3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

2.  เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสามารถบริหารจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. การบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

     1.1  หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 

      1.2  การจดัทาํหลกัสูตรสถานศึกษา 

      1.3  การจดัทาํหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 

      1.4  กระบวนการบริหารจดัการหลกัสูตรสถานศึกษา  

2. การบริหารจดัการเรียนรู้ ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

             3. หอ้งเรียนคุณภาพ (Quality Classroom) 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
ตามท่ีกาํหนดในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.2 

ส่ือและอุปกรณ์ 
ตามท่ีกาํหนดในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.2 

การวดัและประเมินผล 

ตามท่ีกาํหนดในหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2.2 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.4 ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และการส่ือสารเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 
3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสามารถใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศการส่ือสารในการสืบคน้ขอ้มูล 

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2. เพือ่ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันารู้จกัการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการบริหารจดัการ 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. การใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปในการปฏิบติังาน 

2. การใชร้ะบบสารสนเทศทางการศึกษา 

3. การใชเ้ครือข่าย Internet เพือ่การส่ือสาร 

4. การสืบคน้ขอ้มูล 

5. การใช ้E-Learning , E-Book  และ E-Library 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

1. การถ่ายทอดความรู้จากวทิยากร ทิศทางการใชร้ะบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการส่ือสาร

เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

2. ปฏิบติัการใชเ้ครือข่าย Internet เพือ่การส่ือสารและการสืบคน้ขอ้มูล, E-learning,  E-Book 

และ E-Library 

3. ปฏิบติังานตามท่ีวทิยากรมอบหมาย 

4. ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. โปรแกรมสาํเร็จรูป 

2. ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

3. ระบบเครือข่าย Internet 

4. บทเรียนออนไลน์ 

5. ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

งานเด่ียวตามใบงานท่ีกาํหนด 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.5 การสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 

3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาอธิบายความหมายของนวตักรรมทางการศึกษา 

2.  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาอธิบายถึงขั้นตอนการสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาได ้

3.  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสามารถสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาเพื่อใชแ้กปั้ญหา

ในสถานศึกษาได ้

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1.  ความหมายของนวตักรรมทางการศึกษา 

2.  ขั้นตอนการสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 

3.  แนวทางการสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษาเพือ่ใช้แก้ปัญหาในสถานศึกษา

(เช่ือมโยงกบัการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา) 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
1.  ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาศึกษาเอกสารก่อนเขา้รับการพฒันา 

2.  วิทยากรบรรยายสรุปเกี่ยวกับความหมายของนวตักรรมทางการศึกษา และขั้นตอน               

การสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 

3. ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. Power Point 

2. ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

งานเด่ียวตามใบงานท่ีกาํหนด 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.6 การส่งเสริมให้มกีารวจิัยเพือ่พฒันาคุณภาพการศึกษา 

3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
วตัถุประสงค์ 

1.  เพือ่ให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาอธิบายความหมายและกระบวนการของการวิจยัเพือ่พฒันา

คุณภาพการศึกษาได ้

2. เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาสามารถกาํหนดแนวทางการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษาได ้

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1.  ความหมายของการวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา  

2.  กระบวนการของการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.  แนวทางการวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
1.  ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาศึกษาเอกสารก่อนเขา้รับการพฒันา 

2.  วทิยากรบรรยายสรุปเก่ียวกบัความหมายและ กระบวนการของการวิจยัเพือ่พฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

3.  ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1. Power Point  

2. ใบงาน 

3. ใบความรู้ 

การวดัและประเมินผล 

งานเด่ียวตามใบงานท่ีกาํหนด 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.7 องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการพฒันามีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการสร้างองคก์รแห่งการเรียนรู้ 

2.  เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาสามารถออกแบบสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้            

ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1. Best Practice   

2. การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3. เครือข่ายภายใน 

4. เครือข่ายภายนอก 

5. บรรยากาศวชิาการ 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

1.  ผูเ้ขา้รับการพฒันา ศึกษาเอกสารก่อนเขา้รับฟังการบรรยายและปฏิบติังานตามที่วิทยากร

กาํหนด 

2.  รับฟังการบรรยาย 

3.  ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. ใบความรู้ 

2. ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

งานเด่ียวตามใบงานท่ีกาํหนด 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่2.8 ภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร  

6 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1.  เพือ่สร้างความตระหนักให้ผูเ้ข้ารับการพฒันาเห็นความสําคญัของการใช้ภาษาองักฤษ          

เพือ่การส่ือสารขั้นพื้นฐานได ้

2.  เพื่อฝึกทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นในการส่ือสารสาํหรับผูบ้ริหาร 

เนือ้หาสาระหลกัสูตร 

1.  คาํศพัทพ์ื้นฐานท่ีใชส่ื้อสารในชีวติประจาํวนัและการบริหารการศึกษา 

2.  บทสนทนาและหรือการพดูในท่ีสาธารณะตามสถานการณ์ท่ีจาํเป็นตอ้งใชเ้พื่อการส่ือสาร 

ลกัษณะการจัดกจิกรรม 
1.  บรรยาย 

2.  ฝึกปฏิบติัตามท่ีวทิยากรกาํหนด 

3. ปฏิบติัตามใบงานท่ีกาํหนด 

ส่ือและอุปกรณ์ 
1.  รูปแบบบทสนทนาและสถานการณ์จาํลอง 

2.  ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

งานเด่ียวตามใบงานท่ีกาํหนด 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3.1 นโยบาย ภารกจิของสถานศึกษาและ 

บทบาทหน้าทีค่วามรับผดิชอบของผู้อาํนวยการสถานศึกษา 

3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื ่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติที ่ดีในนโยบาย ภารกิจของ

สถานศึกษาและบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2.  สามารถนาํความรู้ ทกัษะ และเจตคตินโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่

ความรับผดิชอบของผูอ้าํนวยการสถานศึกษาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
เนือ้หารสาระหลกัสูตร 

1. วเิคราะห์ สังเคราะห์ นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนา้ที่ความรับผิดชอบ

ของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2. วางแผนกลยทุธ์ใหส้อดคลอ้งกบับริบทของสถานศึกษา 

3. สามารถตดัสินใจบนพื้นฐานของขอ้มูลและหลกัการไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมฟังวิทยากรบรรยายนโยบายภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนา้ที่

ความรับผดิชอบของผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน 

3. ผูเ้ขา้รับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. นาํเสนอผลงานกลุ่ม 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. Power Point 

2. เอกสารเก่ียวกบันโยบายและภารกิจของสถานศึกษา 

3.  ใบงาน 

 

 

หมวดที่  3  การบริหารและการจดัการในสถานศึกษา 
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การวดัและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมกลุ่ม 

2. ประเมินผลงาน 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 38 

หน่วยการเรียนรู้ที ่3.2 บริหารจดัการในสถานศึกษา 

9 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื ่อให้ผู ้บริหารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติที ่ดีในการบริหารจัดการ

สถานศึกษา 

2.  สามารถนาํความรู้ ทกัษะ และเจตคติในการบริหารจดัการสถานศึกษาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่ง

มีประสิทธิภาพ 

เนือ้หารสาระหลกัสูตร 

1. หลกัธรรมาภิบาล 

2. การใชท้รัพยากรใหเ้กิดความคุม้ค่า 

3. ระบบภาคีเครือข่ายการพฒันาสถานศึกษา 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

ฝึกปฏิบติัจริงในสถานศึกษา 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. เอกสารการบริหารจดัการในสถานศึกษา 

2.  ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินผลงาน 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัจริง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 ระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 

3 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
วตัถุประสงค์ 

1. เพื ่อให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ทักษะ และเจตคติในระบบประกันคุณภาพใน

สถานศึกษา 

2.  สามารถนาํความรู้ ทกัษะ และเจตคติในระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา สู่การปฏิบติั

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เนือ้หารสาระหลกัสูตร 

1. ระบบประกนัคุณภาพ 

2. การนิเทศ กาํกบัติดตามประเมินและรายงานผล 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมฟังวทิยากรบรรยายระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษาและ 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน 

3. ผูเ้ขา้รับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4. นาํเสนอผลงานกลุ่ม 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. Power Point 

2. เอกสารเก่ียวกบัการประกนัคุณภาพ 

3. ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินผลงาน 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบติัจริง 
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หน่วยการเรียนรู้ที ่3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ 

และวธีิการทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบัิติหน้าทีผู้่อาํนวยการสถานศึกษา 

6 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
วตัถุประสงค์ 

1. เพือ่ให้ผูบ้ริหารสถานศึกษามีความรู้ ทกัษะ และเจตคติ เกี่ยวกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ 

หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

2.  สามารถนาํความรู้ ทกัษะ และเจตคติเกี่ยวกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการสถานศึกษาสู่การปฏิบติัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

เนือ้หารสาระหลกัสูตร 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการที่เกี่ยวขอ้งกบัการปฏิบติัหน้าที่ผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา 
ลกัษณะการจัดกจิกรรม 

1. ผูเ้ขา้รับการอบรมฟังวทิยากรบรรยาย 

2. ผูเ้ขา้รับการอบรมฝึกปฏิบติักิจกรรมตามใบงาน 

3. ผูเ้ขา้รับการอบรม แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

4.  อภิปราย /ซกัถาม 
ส่ือและอุปกรณ์ 

1. Power Point 

2. เอกสารเก่ียวกบัระเบียบ  กฎหมาย 

3. ใบงาน 

การวดัและประเมินผล 

1. สงัเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินผลงาน 

3. แบบประเมินการมีส่วนร่วม 

 

 

 



 41 

 

ตารางอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน 

วนั/

เวลา 

07.00 – 08.00  

(1 ชม) 

08.00 – 08.30  

(30 นาที) 

09.00 – 12.00  

(3 ชม) 

12.00 – 

13.00 น 

13.00 – 16.00  

(3 ชม) 

16.00 – 17.00  

(1 ชม) 

17.00 – 

18.00 น 

18.00 – 21.00  

(3 ชม) 

1 ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 

 

พิธ ีเปิดและบรรยาย เร่ืองนโยบาย/ 

ภารกิจของสถานศึกษาฯ   

รับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

กล
าง

วนั
  

การพฒันาสุขภาพกาย 

รับ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

เย
น็

 

กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 

พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

2 พฒันาจิต พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

การเสริมสร้างวนิยัคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 

การเสริมสร้างวนิยัคุณธรรม จริยธรรม 

จรรยาบรรณวชิาชีพ 
การพฒันา

สุขภาพกาย 

พฒันาจิต 

3 พฒันาจิต พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

การพฒันาเจตคติ ค่านิยมการสร้าง

วฒันธรรมคุณภาพและ

ประชาธิปไตย 

การพฒันา 

ทกัษะการคิด/การฟัง/การพดู  

การพฒันา

สุขภาพกาย 

การพฒันาบุคลิกภาพ

และการสร้าง

สุนทรียภาพ 

4 พฒันาจิต พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

ผูน้าํทางวิชาการและการส่งเสริม

ภาวะผูน้าํทางวิชาการ 

ภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสาํหรับ

ผูบ้ริหาร 

 

การพฒันา

สุขภาพกาย 

ภาษาองักฤษเพ่ือการ

ส่ือสารสาํหรับผูบ้ริหาร 

5 พฒันาจิต พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

 

การบริหารจดัการระบบประกนั

คุณภาพ 

ในสถานศึกษา 

การบริหารจดัการ 

ในสถานศึกษา 

การพฒันา

สุขภาพกาย 

เสริมประสบการณ์ 

การคิด ฟัง พดู 

(วิทยากรพ่ีเล้ียงและ

ผูบ้ริหารโครงการ) 

6 พฒันาจิต พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

การบริหาร 

จดัการ 

ในสถานศึกษา 

การบริหารจดัการ 

ในสถานศึกษา 

การพฒันา

สุขภาพกาย 

เสริมประสบการณ์ 

การคิด ฟัง พดู 

(วิทยากรพ่ีเล้ียงและ

ผูบ้ริหารโครงการ) 

7 พฒันาจิต พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

ปรัชญาการศึกษาของชาติและ 

หลกัการเรียนรู้  

การบริหารจดัการหลกัสูตรการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 2551 และการจดัการ

เรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 

การพฒันา

สุขภาพกาย 

เสริมประสบการณ์ 

การคิด ฟัง พดู 

(วิทยากรพ่ีเล้ียงและ

ผูบ้ริหารโครงการ) 

8 พฒันาจิต พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

การส่งเสริมการวิจยัเพ่ือพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

การสร้างและการพฒันานวตักรรม 

  ทางการศึกษา 

การพฒันา

สุขภาพกาย 

ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการ

ส่ือสารเพือ่พฒันาคุณภาพ

ทางการศึกษา 

9   ศึกษาดูงาน ศึกษาดูงาน  นาํเสนอ 

ผลการศึกษาดูงาน 

10  พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์

วธีิการ ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.

สถานศึกษา 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ ์วธีิการ 

ในการปฏิบติัหนา้ท่ี ผอ.สถานศึกษา 

การพฒันา

สุขภาพกาย 

กิจกรรมสมัพนัธ์ 

11  พบวิทยากร 

พ่ีเล้ียง 

องคก์รแห่งการเรียนรู้ ช้ีแจงการดาํเนินงาน  

ระยะท่ี 2 

อภิปรายซกัถาม 

/ Posttest 

  

หมายเหต ุกาํหนดการฝึกอบรมฯ อาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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ส่วนที ่1 

ระยะที ่2 การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา       

(78 ชัว่โมง) 
 ประกอบดว้ย 

                 กิจกรรมท่ี 1 ฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาตน้แบบ          72  ชัว่โมง 

  กิจกรรมท่ี 2  ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษา    6  ชัว่โมง 
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กจิกรรมที ่1  ฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาต้นแบบ 
72 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ยรายละเอียด ดงัน้ี  
 
ให้ผู ้ เข้ารับการพฒันาฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาต้นแบบที่คณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด รวม 2 แห่ง ๆ ละ 6 วนั และให้สรุปใบงานต่าง ๆ แลว้ประชุมสรุปผลการ

ฝึกประสบการณ์ 1 วนั ดงัน้ี 
 
 
 

 

 
คําช้ีแจง  จากการที่ท่านได้เข้ารับการพัฒนาและฝึกปฏิบัติที ่สถานศึกษาต้นแบบ  ให้ท่านเขียน

คุณลกัษณะของผูบ้ริหารท่ีดี  ตามแนวคิดของท่าน  (2 หนา้กระดาษเอ 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  หมวดที ่1  
คุณลกัษณะผู้อาํนวยการสถานศึกษาที่พงึประสงค์ 

 



 44 

 
 
 

 
  1.ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์ภาวะผูน้าํทางวชิาการในสถานศึกษาตน้แบบใน

หวัขอ้ต่อไปน้ี   
              1.1  ส่งเสริมใหค้รูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูน้าํทางวชิาการ (พฒันาการเรียน 

การสอนท่ีตอบสนองต่อความตอ้งการของผูเ้รียน)      

              1.2  ปรัชญาการศึกษาของชาติ หลกัการจดัการเรียนรู้   

              1.3  การบริหารจดัการหลกัสูตร และการจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

              1.4  การพฒันาระบบเทคโนโลยแีละการส่ือสารเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

              1.5  การสร้างและพฒันานวตักรรมทางการศึกษา 

              1.6  การส่งเสริมเพื่อใหมี้การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา 

              1.7  องคก์รแห่งการเรียนรู้ 

              1.8  การสร้างแรงจูงใจ 

  
 
        2. จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการวเิคราะห์  (30 – 35 หนา้) ดงัน้ี 
 2.1  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัทางดา้นวชิาการของสถานศึกษาท่ีฝึกปฏิบติั (ตามหวัขอ้ 1.1-1.7) 
                   2.2   มีการศึกษาคน้ควา้อา้งอิงจากเอกสาร  อินเตอร์เน็ต  วารสาร ตลอดจนงานวจิยัต่าง ๆ   
 2.3   จดัทาํรายงานการนาํเสนอผลวเิคราะห์ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพดา้นวิชาการ

ของสถานศึกษา  เพื่อใหเ้กิดภาพความสาํเร็จในสถานศึกษาของท่าน 
 2.4  จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพดา้นวชิาการในสถานศึกษาของท่าน  เพื่อการยกระดบัผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเ้รียนใหสู้งข้ึน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  หมวดที ่2   
ภาวะผู้นําทางวชิาการ 
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1.ใหผู้เ้ขา้รับการพฒันาศึกษา วเิคราะห์ สงัเคราะห์การบริหารและการจดัการสถานศึกษาในสถานศึกษา

ตน้แบบ   ในหวัขอ้ต่อไปน้ี   
              1.1  นโยบาย  ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา      

              1.2  การบริหารจดัการในสถานศึกษา   

              1.3  การบริหารจดัการระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 

              1.4  กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  หลกัเกณฑ ์และวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของ

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา 

 
2. จดัทาํรายงานและนาํเสนอผลการวเิคราะห์และการนาํไปประยกุตใ์ช ้ (10 – 15 หนา้)  ดงัน้ี 
 2.1  วเิคราะห์สภาพปัจจุบนัทางดา้นการบริหารและจดัการสถานศึกษาท่ีฝึกปฏิบติั                                           

(ตามหวัขอ้ 1.1-1.4) 
                   2.2   มีการศึกษาคน้ควา้อา้งอิงจากเอกสาร  อินเตอร์เน็ต  วารสาร ตลอดจนงานวจิยัต่าง ๆ   
 2.3   จดัทาํรายงานการนาํเสนอผลวเิคราะห์ไปประยกุตใ์ชใ้นการพฒันาคุณภาพดา้นการบริหาร

และจดัการสถานศึกษา  เพื่อใหเ้กิดภาพความสาํเร็จในสถานศึกษาของท่าน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใบงาน  หมวดที ่3   

การบริหารและการจดัการสถานศึกษา 
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วนัทีห่น่ึง - ปฐมนิเทศ 
 - ช้ีแจงการบริหารสถานศึกษาในภาพรวม 
 - ศึกษานโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของ   

ผูอ้าํนวยการสถานศึกษา   
 

วนัทีส่อง, สาม, ส่ี , ห้า 
 ศึกษาตามกิจกรรมการปฏิบติังาน 
 - การบริหารจดัการในสถานศึกษา 
 - การบริหารจดัการระบบประกนัคุณภาพในสถานศึกษา 
 - กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติัหนา้ท่ี 
  ผูอ้าํนวยสถานศึกษา 
 

วนัทีห่ก 
 - อภิปรายผลการปฏิบติังานในสถานศึกษาตน้แบบ 
 - รูปแบบการบริหารจดัการของสถานศึกษาท่ีไปปฏิบติังาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กาํหนดการฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาต้นแบบ     

หน่วยการเรียนรู้  การบริหารและการจดัการในสถานศึกษา 
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กจิกรรมที ่2 ประชุมสรุปผลการฝึกปฏบัิติงานในสถานศึกษา 
6 ช่ัวโมง 

ประกอบดว้ย รายละเอียด ดงัน้ี  
 
หลงัจากผูเ้ขา้รับการพฒันาไดฝึ้กประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาตน้แบบจาํนวน 2 แห่ง 

ตามกิจกรรมท่ี 2 แลว้ ให้จดัประชุมเพือ่สรุปผลการฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษา ณ สํานกังานเขตพื้นที่

การศึกษาท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกาํหนด 1 วนั โดยมีกาํหนดการ ดงัน้ี 
 
 
 
 

 

เวลา 08.00 – 08.30 น. - ลงทะเบียนและรายงานตวั ณ สาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เวลา 08.30 – 09.00 น. - ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากล่าวตอ้นรับ 
เวลา 09.00 – 12.00 น. - นาํเสนอผลการฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาตน้แบบ 

เวลา 13.00 – 15.30 น. - นาํเสนอผลการฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาตน้แบบ (ต่อ) 
เวลา 15.30 – 16.30 น. - สรุปผลและหลอมรวม 
 

หมายเหตุ กาํหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กาํหนดการประชุมสรุปผลการปฏบิตังิานในสถานศึกษา 
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ส่วนที ่2  

การจดัทาํและนําเสนอผลงาน 

(20  ช่ัวโมง) 

 

ระยะที ่3 การสัมมนาวเิคราะห์ผลการปฏิบตัิงานในสถานศึกษา 

(20  ชัว่โมง) 
ประกอบดว้ย 

 กิจกรรมท่ี 1 นาํเสนอผลการฝึกปฏิบติังานในสถานศึกษา (4 ชัว่โมง) 

 กิจกรรมท่ี 2 ตลาดนดัผลงานนิทรรศการ (12 ชัว่โมง) 

 กิจกรรมท่ี 3 นาํเสนอและวพิากษผ์ลงานจากผูเ้ช่ียวชาญ 

                                   และเติมเตม็ ( 4 ชัว่โมง) 
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ตารางการสัมมนาวเิคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

 

 
วนั 09.00 – 10.30 น. 

(1:30 ชม) 

10.30 – 12.00 น. 

(1:30 ชม) 

 13.00-14.30 น. 

(1:30 ชม) 

14.30-16.00 น. 

(1:30 ชม) 

 18.00-21.00 น. 

(3 ชม.) 

1 

 
กล่าวตอ้นรับและ

ช้ีแจงรูปแบบการ

จดัทาํผลงานและ

นาํเสนอ 

 

 
ปฏิบติัการ

นาํเสนอผลงาน 

แบ่งกลุ่มตาม

หมวด 
พ

กัรั
บ

ป
ระ

ท
าน

อา
ห

าร
กล

าง
วนั

 

 
ปฏิบติัการนาํเสนอผลงาน (ต่อ) ใน

รุ่น 

พ
กัรั

บ
ป

ระ
ท

าน
อา

ห
าร

เย
น็
 

เตรียม 
1. จดัทาํรายงานสรุปของรุ่น 

2. จดัตลาดนดัผลงาน   

นิทรรศการ 

3. การนาํเสนอผลงาน 

2 

เตรียม 
1. จดัทาํรายงานสรุปของรุ่น 

2. จดัตลาดนดัผลงานนิทรรศการ 

3. การนาํเสนอผลงาน 

แลกเปล่ียนเรียนรู้จากตลาดนดั

ผลงานและนิทรรศการ 

ผลการปฏิบติังาน  

แลกเปล่ียนเรียนรู้จาก 
กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์ 

3 

- ตวัแทนรุ่นนาํเสนอแลกเปล่ียน        

ประสบการณ์ผลการปฏิบติังาน  
ตามหมวด 

- ตวัแทนรุ่นนาํเสนอ  สรุปองคค์วามรู้

สู่การปฏิบติั 
(นาํเสนอต่อท่ีประชุมใหญ่   

วพิากษโ์ดยผูเ้ช่ียวชาญ) 

 

ประเมิน

โครงการ

และ

ซกัถาม

ปัญหา 

พิธ ีปิดและ 
มอบวฒิุบตัร 
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การวดัและประเมนิผล 
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การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดาํรงตาํแหน่งผูอ้าํนวยการ

สถานศึกษา ใช้วิธีการเรียนรู้ทีห่ลากหลาย โดยการเรียนรู้ดว้ยตนเอง การเรียนรู้ตามสภาพจริง การฝึก

ปฏิบติั การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ การเรียนรู้จากระบบพีเ่ล้ียงและระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ การศึกษาดูงาน และวิธีอื่น ๆ ที่เหมาะสม  ดังนั้นในการประเมินผลการพฒันาจึงเป็น

ประเมินผลเพือ่ปรับปรุง พฒันาโดยจดัให้มีการประเมินผลก่อนเขา้รับการพฒันา ระหว่างการพฒันา 

และเมื่อส้ินสุดการพฒันา และใช้วิธีการประเมินตามสภาพจริง เน้นคุณภาพของผลงาน โดยกาํหนด

เกณฑก์ารประเมินผลและแบ่งการประเมิน ดงัน้ี 
 

เกณฑ์การประเมนิ 

1.  ผูเ้ขา้รับการพฒันาจะตอ้งมีเวลาเขา้รับการพฒันาไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 90 ของเวลาท่ีกาํหนด 

2.  ผูเ้ขา้รับการพฒันาจะตอ้งผา่นการประเมินทั้ง 2 ส่วน ดงัน้ี 

2.1 ผา่นการประเมินส่วนท่ี 1 (ระยะท่ี 1 และ 2) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80  

2.2  ผา่นการประเมินส่วนท่ี 2 (ระยะท่ี 3) ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80 

สาํหรับรายละเอียดการประเมิน มีดงัน้ี 

 

เกณฑ์การประเมนิส่วนที ่1  

1. การประเมินตนเองก่อนการพัฒนา (5 คะแนน) หลกัสูตรกาํหนดให้ผูเ้ขา้รับการพฒันา

ศึกษาเอกสารและคน้ควา้เพิ่มเติม แล้วจดัทาํรายงานผลการศึกษา จาํนวนไม่เกิน 5 หน้า นาํส่งในวนั

รายงานตวัและลงทะเบียนการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  

2. การประเมินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (50 คะแนน) หลกัสูตรเกณฑ์การประเมินและ

คะแนนไวด้งัน้ี 

 งานเด่ียว  

 งานกลุ่ม  

 การมีส่วนร่วม  

 การสรุปองคค์วามรู้   

 การทดสอบหลงัการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ  

3. การประเมินผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา (35 คะแนน)  

การวดัและประเมนิผล 
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เกณฑ์การประเมนิส่วนที ่2 

 การประเมินผลจากการจัดทาํและนําเสนอผลเรียนรู้/แลกเปลีย่นเรียนรู้ (10 คะแนน)  
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