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สารบัญ 

หนา 

 

1. หลักสูตรพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง  2 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

2. รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    6 

 กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

3. ขอกําหนดและการปฏิบัติตนของผูเขารับการฝกอบรม      38 

 

4. การแตงกาย           39 
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        หลักสูตรพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

___________________________ 

 

หลักการและเหตุผล 

 

 ตามท่ีพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ 

ท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติใหมีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงบางตําแหนงและบางวิทยฐานะเพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะ เจตนคติท่ีดี 

คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ ท่ีเหมาะสมในอันท่ีจะสงผลใหการปฏิบัติหนาท่ีราชการเกิด

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความกาวหนาแกราชการ ท้ังนี้ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. 

กําหนด ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 18 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2552 กลาวคือขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาตองผานการพัฒนากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา โดยใหไดรับ

การพัฒนาในลักษณะองครวม มีความยืดหยุนท้ังสาระการพัฒนาและวิธีการเรียนรู ใหมีความพรอมในการดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา และสามารถชวยผูอํานวยการสถานศึกษาในการพัฒนาสถานศึกษาใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 

เพ่ือใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา จึงตองดําเนินการพัฒนาผูผานการคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ใหเปนผูมีอุดมการณ วิสัยทัศน บุคลิกภาพ ความเปนผูนําและมีพฤติกรรมท่ี

เหมาะสมตอการเปนผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถชวยผูอํานวยการสถานศึกษาในการปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติและความมุงหวังของสํานักงาน กศน. 

 

 

วัตถุประสงค 

 

1. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีความรู ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพท่ี

เหมาะสม ในอันท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานในตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และความกาวหนาแกราชการ 

2. เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีอุดมการณ วิสัยทัศน บุคลิกภาพ ความเปนผูนําและมีพฤติกรรม          

ท่ีเหมาะสมตอการเปนผูอํานวยการสถานศึกษา 

3.  เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะ และเตรียมความพรอมใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   

ท่ีจะเขาสูตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนด 
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ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

       สํานักงาน กศน. รวมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เปนหนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบจัดทํารายละเอียดหลักสูตรพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ. กําหนดตามหนังสือสํานักงาน 

ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว 18 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2552 

 

 โครงสรางหลักสูตร  

 

 โครงสรางหลักสูตรพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ท่ี ศธ 0206.7/ว18 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2552  

กําหนดใหมีระยะเวลาการพัฒนาไมนอยกวา 180 ชั่วโมง ซ่ึงคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรการพัฒนาของ

สํานักงาน กศน.รวมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไดวิเคราะหและบูรณาการ

เนื้อหาหลักสูตรใหเหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของหนวยงาน แตคงสาระสําคัญของหลักสูตรไว 

ประกอบดวย 2  สวน ดังนี้ 

 สวนท่ี  1   การพัฒนาสมรรถนะผูอํานวยการสถานศึกษา (ไมนอยกวา 180  ชั่วโมง) 

มีขอบขายการพัฒนา  ดังนี้ 

 1.  คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค  

ประกอบดวย รัก ศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความเปนผูอํานวยการสถานศึกษา  มุงม่ันใน

การสรางวัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการมีสวนรวม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสมกับการเปนผูอํานวยการสถานศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

                       2.  ภาวะผูนําทางวิชาการ  

ประกอบดวย ความเปนผูนําทางวิชาการและสามารถสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําทาง

วิชาการ  มีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการเรียนรู สามารถบริหาร

จัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสารเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา สามารถบริหาร

จัดการสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู การจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทุมเทความรู

ความสามารถในการปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและเรื่องอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวของ 

 3.  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา  

ประกอบดวยความสามารถในการวิเคราะห สังเคราะห นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบของผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ สามารถบริหารงาน

วิชากร บริหารทรัพยากรบุคค บริหารงบประมาณ บริหารการเงินและสินทรัพย บริหารท่ัวไป สามารถพัฒนา
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ระบบภาคีเครือขายการพัฒนาสถานศึกษา การนิเทศ กํากับ ติดตามประเมินและรายงานผล สามารถ

วิเคราะหกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา

และเรื่องอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ 

 

      สวนท่ี  2  การจัดทําและนําเสนอผลงาน  

 ใหผู เขารับการพัฒนาจัดทํารายงานการวิเคราะหผลการเรียนรูจากการพัฒนา

สมรรถนะของผูอํานวยการสถานศึกษาแลวนําเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 
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สวนท่ี  2   การจัดทําและนําเสนอผลงาน  (20  ชั่วโมง)  ประกอบดวย  การสัมมนาจัดทํารายงาน   

                 วิเคราะหผลการเรียนรูจากการพัฒนาสมรรถนะของผูอํานวยการสถานศึกษาแลวนําเสนอ  

                  ผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู   
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รายละเอียดหลักสูตรและวิธีการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

 

สวนท่ี  1  การพัฒนาสมรรถนะผูอํานวยการสถานศึกษา  (จํานวน  180  ช่ัวโมง) 

                                             

  หมวดท่ี  1  คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค (จํานวน 33 ช่ัวโมง) 

 

คําอธิบาย 

  ศึกษา เรียนรู เก่ียวกับการสรางความรัก ความศรัทธา ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของ

ความเปนผูอํานวยการสถานศึกษา เชน สมรรถนะ  คุณลักษณะและบทบาทของผูอํานวยการสถานศึกษา 

มุงม่ันในการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ สรางวัฒนธรรมคุณภาพและ

วัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน โดยกระบวนการมีสวนรวม มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ

จรรยาบรรณวิชาชีพ มีบุคลิกภาพท่ีเหมาะสม เพ่ือการพัฒนาผูอํานวยการสถานศึกษาสูการเปนผูบริหารท่ีมี

ศักยภาพสูง  

 

จุดมุงหมายการพัฒนา 

 1.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจ คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถ

ประยุกตใชในการพัฒนาเปนผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพสูง และผดุงไวซ่ึงศักดิ์ศรี เกียรติภูมิของความ

เปนผูอํานวยการสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาสามารถชวยผูอํานวยการสถานศึกษากําหนดทิศทาง กลยุทธการ

พัฒนาสถานศึกษาสูเปาหมายการศึกษาของประชาคมอาเชี่ยน 

 3.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาสามารถพัฒนาบุคลิกภาพ สมรรถนะตนเอง และบุคลากรในการ

พัฒนาสถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษาท่ีเปนเลิศ   

  

ความคิดรวบยอด 

 ผูอํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. ยุคใหมมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีบุคลิกภาพท่ีดี   

มีความรูทางวิชาการและวิชาชีพ  เปนผูมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงค  สามารถชวยบริหารสถานศึกษาไดอยางมี

คุณภาพสรางเครือขายความรวมมือกับสถานประกอบการ  ตลอดจนดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  เปน

แบบอยางท่ีดีใหแกเพ่ือนรวมงาน  สงผลสัมฤทธิ์ตอผูเรียน  อันเปนการพัฒนาการศึกษาของชาติ 
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สาระการเรียนรู 

 หมวดท่ี 1 คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีพึงประสงค ประกอบดวยรายวิชา  ดังนี ้

 1. สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 

   1.1 บทบาทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

   1.2 สมรรถนะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา กศน. 

1.3 การประเมิน และการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 

   1.4 การสราง สงเสริม และสนับสนุน สมรรถนะครูและบุคลากร 

   1.5 การถอดบทเรียนตนแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา กศน. 

2. บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง 

   2.1 บุคลิกภาพภายนอก (การแตงกาย การวางตัว การพูดในท่ีสาธารณะ) 

   2.2 บุคลิกภาพภายใน (ความเชื่อม่ันในตนเอง ความออนนอมถอมตน ความศรัทธาในอาชีพ 

ความม่ันคงทางอารมณ) 

   2.3 มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร 

3. การสรางวัฒนธรรมองคกร และวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน กศน. 

   3.1 การสรางวัฒนธรรมองคกรสูความเปนเลิศ 

   3.2 การสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบตัิงาน กศน. 

   3.3 กรณีศึกษาและถอดบทเรียนองคกรตนแบบ 

4. การเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

4.1 จรรยาบรรณวิชาชีพ  

   4.2 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

   4.3 กรณีศึกษาเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมผูบริหาร 

   4.4 การใชอํานาจปกครอง 

   4.5 การสรางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4.6 กรณีศึกษาความผิดทางวินัย และการใชอํานาจการปกครอง 

5. ปรัชญาคิดเปน และการจัดการเรียนรู 

5.1 ปรัชญาคิดเปนกับงาน กศน. 

5.2 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 

กระบวนการพัฒนา 

 กอนเขารับการพัฒนา 

1.  ศึกษาหาความรูดวยตนเองในเรื่องเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของงผูอํานวยการ

สถานศึกษา 

2.  เตรียมความพรอมของตนเองตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูอํานวยการสถานศึกษา 
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 ระหวางการพัฒนา 

 1.  เขารับฟงการบรรยาย/อภิปรายเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูอํานวยการสถานศึกษา 

 2.  ฝกปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร             

           หลังการพัฒนาและฝกประสบการณ 

 -  สรุปและนําเสนอผลงาน 

 

ส่ือการพัฒนา  

1.   เอกสารใบงาน 

2.   แบบฝกปฏิบัติ 

3.   สื่อเทคโนโลยี 

4.   เว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

5.   สถานท่ีฝกประสบการณ 

 

การประเมินผล  

1.   สังเกตพฤติกรรมผูเขารับการพัฒนาระหวางการทํากิจกรรม 

2.   การมีสวนรวมในกลุม 

3.   การนําเสนอผลงานรายบุคคล/กลุม 

4.   การประเมินตนเองและการเขารวมกิจกรรม 

5. ประเมินผลการพัฒนา 

 

 หมวดท่ี  2  ภาวะผูนําทางวิชาการ (จํานวน 45 ช่ัวโมง) 

คําอธิบาย 

 ศึกษาดวยตนเองเพ่ือใหมีความรูความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษา

ตลอดชีวิต หลักการจัดการเรียนรูโดยเฉพาะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

 สรางแรงบันดาลใจเก่ียวกับความเปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือสงเสริมใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษา มีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ การใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ

ประกันคุณภาพตลอดจนกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 ฝกปฏิบัติ ประเมิน วิเคราะหและวางแผนเก่ียวกับความเปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการประกันกันคุณภาพตลอดจนการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและการบริหารจัดการสถานศึกษาเปนองคกรแหงการเรียนรู 
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จุดมุงหมายการพัฒนา 

 1.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีความตระหนักในความสําคัญของภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ

ของตนเองและการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ 

 2.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีความรู ความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษา

ตลอดชีวิต หลักการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

 3.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาฝกปฏิบัติจริงในสถานศึกษาเพ่ือใหมีความรูความสามารถในการ

พัฒนาภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพของตนเองและเพ่ือนรวมงาน จนสามารถบริหารจัดการหลักสูตรและ

การจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  นอกจากนี้ยังสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 4.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาสามารถวางแผนสงเสริมใหมีการใชกระบวนการวิจัยเพ่ือพัฒนา

คุณภาพการประกันคุณภาพและประเมินการบริหารจัดการสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาเปนองคการแหงการ

เรียนรู 

 

ความคิดรวบยอด 

 ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนวิชาชีพชั้นสูง ซ่ึงเปนความคาดหวังของบุคคลท่ีเก่ียวของวาสามารถมี

ภาวะผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีภาวะผูนําทางวิชาการและ

วิชาชีพนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงสงผลตอผูเรียนโดยตรง ตลอดจนมีความสามารถในการชวย

ผูอํานวยการสถานศึกษา บริหารจัดการสถานศึกษาใหเปนองคการแหงการเรียนรู องคกรท่ีทันสมัยโดยใช

กระบวนการวิจัยและการประกันคุณภาพ 

 

สาระการเรียนรู 

 หมวดท่ี  2 ภาวะผูนําทางวิชาการ ประกอบดวยรายวิชา  ดังนี้ 

 1. การเปนผูนําทางวิชาการ 

   1.1 การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กศน.  

   1.2 การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ 

   1.3 ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

1.4 กรณีศึกษาและถอดบทเรียนสถานศึกษาผูนําทางวิชาการ 

2. ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 

   2.1 ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต และปรัชญาการศึกษาผูใหญในประเทศไทย 

   2.2 หลักการ ความเชื่อ และจิตวิทยาการศึกษาผูใหญในการจัดการเรียนรู 

   2.3 การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปรียบเทียบ 
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3. การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3.2 การจัดการศึกษาตอเนื่อง 

3.3 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

4. เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

   4.1 เทคโนโลยีกับการสงเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

   4.2 การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยี 

   4.3 กรณีศึกษาและถอดบทเรียนศูนยดิจิทัลชุมชน 

5. การสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

5.1 การสงเสริมการสรางนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา 

   5.2 กรณีศึกษาและการถอดบทเรียน การสรางและพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา กศน. 

6. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

   6.1 การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ กศน. 

   6.2 การวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา 

   6.3 การนําเสนอผลการวิจัย กศน. ดีเดน 

7. การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู 

   7.1 การถอดบทเรียนบุคคลแหงการเรียนรูจากรณีตัวอยางท่ีหลากหลาย 

   7.2 การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

   7.3 การสรางองคกรแหงการเรียนรู  

   7.4 การถอดบทเรียนองคกรแหงการเรียนรูจากกรณีตัวอยางท่ีหลากหลาย 

8. ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

8.1 ทักษะเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

   8.2 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 

   8.3 การสงเสริมครูและบุคลากรในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

9. แผนการจัดการศึกษาชาติ 

9.1 แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579 

9.2 การจัดการศึกษาในยุค Thailand 4.0 

   9.3 STEM การศึกษา 

10. การสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจ 

10.1 อุดมการณในการทํางาน กศน. 

   10.2 การสรางแรงจูงใจและแรงบันดาลใจในการปฏบิัติงาน สําหรับผูบริหารและบุคลากร 

10.3 กรณีศึกษาและถอดบทเรียนองคกรท่ีมีแรงจูงใจและแรงบันดาลใจสูง 
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11. การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

11.1 หลักการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

11.2 เทคนิครูปแบบและวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

11.3 การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

11.4 กรณีศึกษาและถอดบทเรียน 

 

กระบวนการพัฒนา 

 กอนเขารับการพัฒนา 

1.   ศึกษาหาความรูดวยตนเอง ในเรื่องตอไปนี้ 

1.1 ปรัชญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 

1.2 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.3 การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2.   เตรียมความพรอมเก่ียวกับทักษะในการเปนผูนําทางวิชาการและวิชาชีพ การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารระดับพ้ืนฐาน ตลอดจนสถิติและการวิจัยเบื้องตน 

ระหวางการพัฒนา 

 1.  เขารับฟงการบรรยาย/อภิปรายเก่ียวกับคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูอํานวยการสถานศึกษา 

  2.  ฝกปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร             

หลังการพัฒนาและฝกประสบการณ 

1.   สรุปและนําเสนอผลการศึกษาและปฏิบัติจริงเปนแฟมสะสมงาน 

2.   เขียนรายงานการศึกษาคนควาอิสระเก่ียวกับการพัฒนาสถานศึกษาของตนเองเม่ือไดรับการแตงตั้ง 

 

ส่ือ/แหลงเรียนรู 

1.  เอกสารใบงาน 

2.  แบบฝกปฏิบัติ 

3.  VTR สถานศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ 

4.  สื่อเทคโนโลยี 

5.  เว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

 

การประเมินผล 

1.  สังเกตพฤติกรรมผูเขารับการพัฒนาระหวางการทํากิจกรรม 

2.  การมีสวนรวมในกลุม 

3.  การนําเสนอผลงานรายบุคคล/กลุม 

5.  การประเมินตนเองและการเขารวมกิจกรรม 
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 หมวดท่ี  3  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา (จํานวน 30 ช่ัวโมง) 

คําอธิบาย 

การวิเคราะห  สังเคราะห  นโยบาย  ภารกิจของสถานศึกษาบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา  สามารถนํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ  สามารถบริหารจัดการทางวิชาการ   

ทรัพยากรทางการศึกษา  งบประมาณ  การเงิน  สินทรัพย  บริหารงานท่ัวไป  พัฒนาระบบเครือขาย  การ

พัฒนาสถานศึกษา  นิเทศ  กํากับ ติดตาม  ประเมินผลและรายงานผล  การวิเคราะหกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ 

หลักเกณฑ  และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา  โดยวิธีศึกษาเอกสาร  ฟง

บรรยาย  แลกเปลี่ยนเรียนรู  อภิปราย ศึกษาดูงาน  และฝกปฏิบัติจริง  เพ่ือใหสามารถบริหารกิจการของ

สถานศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

 

จุดมุงหมายการพัฒนา 

 1.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนามีความรู  ทักษะและเจตคติท่ีดีในการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

 2.  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนาไดนําความรู ทักษะและเจตคติไปใชในการบริหารและจัดการ

สถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  เพ่ือใหผู เขารับการพัฒนาฝกประสบการณในสถานศึกษาตนแบบ  เพ่ือให มีความรู  

ความสามารถในการบริหารและจัดการสถานศึกษาของไดอยางมีคุณภาพ 

ความคิดรวบยอด 

 ผูอํานวยการสถานศึกษายุคใหมมีความรู   ความสามารถในการบริหารและจัดการสถานศึกษาได

อยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลซ่ึงสงผลใหสถานศึกษามีคุณภาพทุกดาน 

 

สาระการเรียนรู 

  หมวดท่ี 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา ประกอบดวยรายวิชา  ดังนี ้

 1. นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา และบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูอํานวยการสถานศึกษา 

  1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงาน กศน. 

   1.2 บทบาทและภารกิจหลักของสถานศึกษา กศน. 

2. การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

2.1 การบริหารวิชาการ 

2.2 การบริหารบุคลากร 

2.3 การบริหารงบประมาณ และสินทรัพย 

2.4 การบริหารงานท่ัวไป 
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3. การบริหารจัดการระบบภาคีเครือขายแบบมีสวนรวม 

   3.1 การสรางและพัฒนาภาคีเครือขาย 

3.2 การบริหารจัดการงาน กศน. รวมกับภาคีเครือขาย 

   3.3 การรักษาภาคีเครือขาย 

4. มาตรฐานและการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

   4.1 วิเคราะหและประเมินผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีผานมา 

   4.2 การจดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   4.3 แนวทางและการเตรียมการรับการประเมินการประกันคุณภาพ 

   4.4 กรณีศึกษาและถอดบทเรียน การประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

5. กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ีผู อํานวยการ

สถานศึกษา 

5.1 กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม กศน. 

5.2 กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 

5.3 กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล และการรักษา

วินัย และบทลงโทษ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

5.4 กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

 

กระบวนการพัฒนา 

              กอนเขารับการพัฒนา 

1.  ศึกษาหาความรูดวยตนเองในเรื่องการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 

2.  เตรียมความพรอมของตนเองตามในเรื่องการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 

            ระหวางการพัฒนา 

 1.  เขารับฟงการบรรยาย/อภิปราย 

 2.  ฝกปฏิบัติตามกิจกรรมท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

 3.  นําเสนอผลงานตามใบงานท่ีกําหนด 

 4.  ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบประเมินผูเขารับการพัฒนาตามแบบประเมินท่ีกําหนด 

          หลังการพัฒนาและฝกประสบการณ 

 -  สรุปและนําเสนอผลงาน 
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ส่ือการพัฒนา 

1.  เอกสาร / ใบงาน 

2.  แบบฝกปฏิบัติ 

3.  สื่อเทคโนโลยี 

4.  เว็บไซตท่ีเก่ียวของ 

5.  สถานท่ีฝกประสบการณ 

 

การวัดและประเมินผล 

 1.  สังเกตพฤติกรรมผูเขารับการพัฒนาระหวางการทํากิจกรรม 

2.  การมีสวนรวมในกลุม 

3.  การนําเสนอผลงานรายบุคคล/กลุม 

4.  การประเมินตนเองและการเขารวมกิจกรรม 

5.  ประเมินผลการพัฒนา 
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           ประกอบดวยกิจกรรมการสัมมนาจัดทํารายงาน  วิเคราะหผลการเรียนรูจากการพัฒนาสมรรถนะ

ของผูอํานวยการสถานศึกษาแลวนําเสนอผลงานเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู 

 

 

 

 

 

  การประเมินผลการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ผูอํานวยการสถานศึกษา  เปนการประเมินผลเพ่ือปรับปรุง  พัฒนาโดยจัดใหมีการประเมินผลกอนเขารับการ

พัฒนา  ระหวางการพัฒนา  และเม่ือสิ้นสุดการพัฒนา  มุงเนนการประเมินจากสภาพจริงและคุณภาพของ

ผลงาน  ดวยวิธีการและเครื่องมือท่ีหลากหลาย  โดยยึดวัตถุประสงคการพัฒนา ท่ี ก.ค.ศ. กําหนด  

มีรายละเอียดดังนี้ 

   1.  ผูเขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาเขารับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ  90  ของ

ระยะเวลาการพัฒนาท้ังหมด 

   2.  ผูเขารับการพัฒนาตองผานเกณฑการประเมินผลในสวนของการประเมินผลระหวางการ

พัฒนา  และการประเมินผลเม่ือสิน้สุดการพัฒนา  แตละสวนไมต่ํากวารอยละ  80 

 

    หากผูเขารับการพัฒนาไมผานการประเมินตองเขารับการพัฒนาใหมท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที ่ 2  การจัดทาํและนําเสนอผลงาน   (จํานวน  20 ช่ัวโมง) 

           การประเมินผลการพฒันา  
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หมวดท่ี  1  คุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาพึงประสงค 

 

รายวิชาท่ี 1.1   สมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา   

เวลา  6  ช่ัวโมง ประกอบดวย  รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

การศึกษา เรียนรู บทบาทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา หลักการ แนวคิด สมรรถนะผูอํานวยการ

สถานศึกษาท่ีเก่ียวกับ ความรู   คุณลักษณะ ทักษะทางการบริหารและการปรับใชสมรรถนะ 

ผูอํานวยการสถานศึกษาเพ่ือการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  การประเมินและการพัฒนาสมรรถนะ 

ผูอํานวยการสถานศึกษาการสราง สงเสริม และสนับสนุนสมรรถนะครูและบุคลากร 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู ความเขาใจ สมรรถนะผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถประยุกตใชสมรรถนะเพ่ือการ

พัฒนาตนเองเปนผูอํานวยการสถานศึกษาท่ีเปนเลิศ 

2. สามารถวิเคราะหกําหนดแนวทางพัฒนาตนเองสูสมรรถนะท่ีพึงประสงคและสงเสริมสนับสนุนครู

และบุคลากรใหมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา  

3. สามารถใชสมรรถนะกําหนดทิศทาง กลยุทธการพัฒนางานและวัฒนธรรมสถานศึกษาและการจัด

สภาพแวดลอมการเรียนรูของสถานศึกษา 

เนื้อหาสาระ 

1 บทบาทการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  

  2 สมรรถนะท่ีพึงประสงคของผูบริหารสถานศึกษา กศน. 

3 การประเมิน และการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารสถานศึกษา 

  4 การสราง สงเสรมิ และสนับสนุน สมรรถนะครูและบุคลากร 

  5 การถอดบทเรียนตนแบบสมรรถนะของผูบริหารสถานศึกษา กศน. 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย และอภิปรายเปนคณะ  

3. การระดมความคิด และการสัมมนา  

4. การมอบหมายรายงานและการนําเสนอ  

5. การประชุมแกปญหา กรณีศึกษา  

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา      

3. ใบงาน 
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การวัดและประเมินผล 

1.  การสังเกตการมีสวนรวมและพฤติกรรมกลุม 

2.  การวัดและประเมินสมรรถนะผูเขารับการพัฒนา 

3.  การประเมินผลงานและการปฏิบัติจริง 

4.  ประเมินความพึงพอใจ  

5.  การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 1.2   บุคลิกภาพและการพัฒนาตนเอง 

เวลา   9  ช่ัวโมง  ประกอบดวย  รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

 การศึกษา เรียนรู เก่ียวกับการเสริมสรางและพัฒนาบุคลิกภาพตลอดจนการพัฒนาตนเองในดาน

สุขภาพกาย  สุขภาพจิต 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1.  มีความรู ความเขาใจและเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ และการพัฒนาตนเอง  

 2. สามารถปฏิบัติตนเปนผูบริหารท่ีมีบุคลิกภาพท่ีดีและเหมาะสม 

 3. สามารถปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสรางสุขภาพกายไดเหมาะสมกับตนเอง 

 4. สามารถพัฒนาจิตไดอยางถูกตอง เหมาะสม 

 5. สามารถนําไปประยุกตใชในการทํางานและการดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสม  

เนื้อหาสาระ 

 1.  บุคลิกภาพภายนอก (การแตงกาย การวางตัว การพูดในท่ีสาธารณะ) 

 2.  บุคลิกภาพภายใน (ความเชื่อม่ันในตนเอง ความออนนอมถอมตน ความศรัทธาในอาชีพ ความ

ม่ันคงทางอารมณ) 

 3. มารยาททางสังคมสําหรับผูบริหาร 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

 1.  การศึกษาดวยตนเอง 

 2.  การบรรยาย 

 3.  การสาธิต 

  4.  การฝกปฏิบัติ 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

 1.  Power Point 

 2.  เอกสารประกอบการบรรยาย 

 3.  อุปกรณกีฬา 

 4.  เครื่องเลน  VCD  CD  DVD 

การวัดและประเมินผล 

 1.  การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 

 2.  การตรวจสอบผลการฝกปฏิบัติ 

 3.  การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี  1.3  การสรางวัฒนธรรมองคกรและวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน กศน.                

เวลา  3  ช่ัวโมง   ประกอบดวย  รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

   การศึกษา  เรียนรู  หลักการ  คุณคา  การสรางวัฒนธรรมองคกรสูความสําเร็จ แนวทาง  

ยุทธศาสตรการปรับเปลี่ยนและบูรณาการวัฒนธรรมองคกรกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงานให

เกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารงาน กศน.  การสราง สงเสริม และสนับสนุนวัฒนธรรมองคกรเพ่ือการจัดการ

เรียนรูของสถานศึกษา กศน. 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู ความเขาใจ สรางวัฒนธรรมองคกร  สามารถประยุกตใชกับสมรรถนะเพ่ือการ

พัฒนาสถานศึกษา 

2. สามารถวิเคราะหและกําหนดแนวทางสรางวัฒนธรรมในวิถีประชาธิปไตย ในการปฏิบัติงาน  

3. สามารถบูรณาการวัฒนธรรมขององคกรในการปฏิบัติงาน ตามแนวทางประชาธิปไตย กศน. 

เนื้อหาสาระ 

1. การสรางวัฒนธรรมองคกรสูความเปนเลิศ 

2. การสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยในการปฏิบัติงาน กศน. 

3. กรณีศึกษาและถอดบทเรียนองคกรตนแบบ 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยายและอภิปรายเปนคณะ  

3. การระดมความคิด และการสัมมนา  

4. การมอบหมายรายงาน และการนําเสนอ  

5. การประชุมแกปญหา กรณีศึกษา  

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา      

3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการมีสวนรวมและพฤติกรรมกลุม 

2. การวัดและประเมินสมรรถนะ 

3. การประเมินผลงานและการปฏิบัติจริง 

4. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 1.4   การเสริมสรางวินัย  คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ   

เวลา   6    ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา  เรียนรูเก่ียวกับการเสริมสรางวินัย คุณธรรมจริยธรรม  และจรรยาบรรณวิชาชีพ

สําหรับผูบริหาร การเปนผูบริหารท่ีมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม  เพ่ือเปน

แบบอยางท่ีดีของบุคลากรในสถานศึกษา  

วัตถุประสงค   เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

 1.  มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ  

                    จรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผูบริหาร 

 2.  นําแนวทางการเสริมสรางวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาํหรับ 

                    ผูบริหารไปใชในการปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต 

เนื้อหาสาระ 

1. จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. การพัฒนาคุณธรรมจรยิธรรม 

3. กรณีศึกษาเก่ียวกับจรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมผูบริหาร 

4. การใชอํานาจปกครอง 

5. การสรางวินัยของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

6. กรณีศึกษาความผิดทางวินัย และการใชอํานาจการปกครอง 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย   

3. กรณีศึกษา และอภิปรายกลุม 

4. การมีสวนรวมในกิจกรรมท่ีวิทยากรกําหนดให 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

  1.  Power Point 

  2.  เอกสารประกอบการพัฒนา      

  3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 

2. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 1.5   ปรัชญาคิดเปน  และการจัดการเรียนรู 

เวลา 6  ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

   การศึกษา  เรียนรูเก่ียวกับการคิดเปน  ฟงเปน พูดเปน  เพ่ือนําไปสูกระบวนการทําเปน และ

แกปญหาเปน ใหคนสามารถปรับตนเองเขากับสภาพแวดลอม  ตัดสินใจและแกปญหาในสถานการณตาง ๆ   

ตลอดจนสามารถฝกฝน  เรียนรู และพัฒนาไดอยางเหมาะสม และสามารถครองตน  ครองงานไดอยาง 

มีความสุข  ตามปรัชญาคิดเปน 

วัตถุประสงค   เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา  

1. มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับปรัชญาคิดเปน 

2. มีทักษะและกระบวนการคิด  การฟง  การพูด  ตลอดจนการปฏิบัติตนท่ีดี 

3. มีทักษะในการตัดสินใจ และการแกไขปญหาตามสถานการณตางๆ ไดอยางถูกตอง

เหมาะสม โดยใชกระบวนการคิดเปน  

4. สงเสริมใหบุคลากรมีความรู ทักษะในการนําปรัชญาคิดเปนสูการปฏิบัติ 

เนื้อหาสาระ 

1. ปรัชญาคิดเปนกับงาน กศน. 

2. การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย อภิปราย/ซักถาม 

3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมรายกลุม/บุคคล  

4. แลกเปลีย่นเรียนรู 

5. ศึกษาดูงาน/กรณีศึกษาตามสถานการณ 

6. นําเสนอผลงานกลุม  

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา      

3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวม 

2. ประเมินผลงาน 

3. การทดสอบ 
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หมวดท่ี  2  ภาวะผูนําทางวิชาการ   

 

รายวิชาท่ี 2.1  การเปนผูนําทางวิชาการ 

เวลา  3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา เรียนรู วิเคราะหหลักการ แนวคิด ทฤษฎีภาวะผูนํา  ภาวะผูนําทางวิชาการ 

บทบาท คุณลักษณะ สมรรถนะ และมาตรฐานผูนําทางวิชาการของผูอํานวยสถานศึกษา  การสงเสริมสนับสนุน

การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผูเรียนและสถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษาตนแบบผูนําทางวิชาการ  การสราง 

สงเสริม สนับสนุน ภาวะผูนําทางวิชาการของครูและบุคลากร   รวมท้ังการพัฒนาสภาพแวดลอม 

ท่ีสงเสริมภาวะผูนําทางวิชาการและการจัดการเรียนรูของสถานศึกษา 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู ความเขาใจ สามารถประยุกตหลักการแนวคิดทฤษฎีภาวะผูนํา  บทบาท คุณลักษณะ 

พัฒนาสมรรถนะตนเองตามกรอบมาตรฐานการเปนผูอํานวยการสถานศึกษา   

2. สามารถชวยผูอํานวยการสถานศึกษากําหนดทิศทาง กลยุทธการพัฒนางานและ

วัฒนธรรมทางวิชาการและการจัดสภาพแวดลอมการเรียนรูของสถานศึกษา 

3. สามารถชวยผูอํานวยการสถานศึกษา วิเคราะหกําหนดแนวทางสงเสริมสนับสนุนภาวะ

ผูนําครูและบุคลากรในการปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาสูการเปนสถานศึกษาตนแบบ

ผูนําทางวิชาการ 

เนื้อหาสาระ 

1. การเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา กศน. 

2. การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ 

3. ชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ 

4. กรณีศึกษาและถอดบทเรียนสถานศึกษาผูนําทางวิชาการ 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย และอภิปรายเปนคณะ  

3. การระดมความคิด และการสัมมนา  

4. การมอบหมายรายงาน และการนําเสนอ  

5. การประชุมแกปญหา กรณีศึกษา  

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1 Power Point 

2 เอกสารประกอบการพัฒนา  

3 ใบงาน ใบกิจกรรม 
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การวัดและประเมินผล 

1. การสังเกตการมีสวนรวมและพฤติกรรมกลุม 

2. การวัดและประเมินสมรรถนะ 

3. การประเมินผลงานและการปฏิบัติจริง 

4. การประเมินความพึงพอใจ  

5. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 2.2  ปรัชญาการศึกษา และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต                                        

เวลา 3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา เรียนรูเก่ียวกับปรชัญาการศึกษาและปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุงพัฒนามนุษย

ใหปรับตัวเขากับความเปลี่ยนแปลงในโลกปจจุบัน และพัฒนาตอเนื่องใหเต็มตามศักยภาพของบุคคลแตละคน 

เพ่ือใหสามารถคิด วิเคราะห ตัดสินใจ แกปญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตไดอยางตอเนื่อง และอยางมีประสิทธิภาพ 

อันจะนําไปสูการพัฒนาทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยรวม เปนการศึกษาท่ีเกิดจากการผสมผสานการเรียนรู

ทุกรูปแบบ ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู  ความเขาใจเก่ียวกับปรัชญาการศึกษา และปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต 

2. สามารถจําแนกประเภทของการจัดการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ 

การศึกษาตามอัธยาศัยได 

เนื้อหาสาระ 

1. ปรัชญาการศึกษาตลอดชีวิต และปรัชญาการศึกษาผูใหญในประเทศไทย 

2. หลักการ ความเชื่อ และจิตวิทยาการศึกษาผูใหญในการจัดการเรียนรู 

3. การจัดการศึกษาตลอดชีวิตเปรียบเทียบ 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย อภิปราย/ซักถาม 

3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

4. แลกเปลีย่นเรียนรู 

5. นําเสนอผลงานกลุม  

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3.  ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวม 

2. ประเมินผลงาน 

3. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 2.3  การบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

เวลา 3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา  เรียนรู  เก่ียวกับแนวคิด  หลักการสราง  พัฒนา  เลือกและประยุกตใชนวัตกรรม

ทางการศึกษา  บทบาทของผูอํานวยการสถานศึกษากับการพัฒนานวัตกรรม  เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 

การศึกษา  เรียนรูเก่ียวกับความหมาย  กระบวนการของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การใชงานวิจัย

เพ่ือสรางองคความรูในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา  ตลอดจนแนวทางการวิจัยเพ่ือยกระดับคุณภาพ

การศึกษา 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู ความเขาใจเก่ียวกับการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการ 

เรียนรูใหแกประชาชนนอกระบบโรงเรียนไดตามศักยภาพของสถานศึกษา 

2. สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการจัดการความรูของ  

องคกรไดอยางเหมาะสม 

เนื้อหาสาระ 

1. การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. การจัดการศึกษาตอเนื่อง 

3. การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. ฟงวิทยากรบรรยาย อภิปราย/ซักถาม 

3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรู 

5. นําเสนอผลงานกลุม  

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการบรรยาย 

3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวม 

2. ประเมินผลงาน 

3. แบบประเมินการมีสวนรวม 

4. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 2.4   เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพ่ือสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

เวลา  3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา  เรียนรูและการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือสงเสริมการ

เรียนรู ในเรื่อง  การสืบคนสารสนเทศ  และหองสมุดอิเล็กทรอนิกส การใชเทคโนโลยีเพ่ือการจัดการความรู 

การใชเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการเรียนรูผานสื่อตาง ๆ ท่ีตอบสนองตอความตองการเรียนรูของบุคคล 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. สามารถอธิบายความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาได 

2. สามารถอธิบายถึงข้ันตอนการพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได 

3. สามารถพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือใชแกปญหาในสถานศึกษาได 

เนื้อหาสาระ 

1. เทคโนโลยีกับการสงเสริมการจัดการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

2. การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชเทคโนโลยี 

3. กรณีศึกษาและถอดบทเรียนศูนยดิจิทัลชุมชน 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. วิทยากรบรรยายสรุปเก่ียวกับความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา และข้ันตอนการ

สรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

3. ปฏิบัติตามใบงานท่ีกําหนด 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. งานเดี่ยวตามใบงานท่ีกําหนด 

2. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 2.5   การสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

เวลา  3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

 การศึกษา  เรียนรู  เก่ียวกับแนวคิด  หลักการสราง  พัฒนา  เลือกและประยุกตใชนวัตกรรม 

ทางการศึกษา  บทบาทของผูบริหารกับการกําหนดแนวทางการสรางและพัฒนานวัตกรรม  เพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1.   สามารถอธิบายความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษาได 

2.   สามารถอธิบายถึงข้ันตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาได 

3.   สามารถสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือใชแกปญหาในสถานศึกษาได 

เนื้อหาสาระ 

1.   การสงเสริมนวัตกรรมทางการศึกษาของสถานศึกษา 

2.   กรณีศึกษาและการถอดบทเรียน การสรางและพัฒนานวัตกรรมของสถานศึกษา 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

4. การศึกษาดวยตนเอง 

2.   วิทยากรบรรยายสรุปเก่ียวกับความหมายของนวัตกรรมทางการศึกษา และข้ันตอนการสราง 

      และพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

3.  ปฏิบัติตามใบงานท่ีกําหนด 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1.   Power Point 

2.   ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1.   งานเดี่ยวตามใบงานท่ีกําหนด 

 2.    การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 2.6   การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

เวลา  6 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

การศึกษา  เรียนรูเก่ียวกับความหมาย  กระบวนการของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การใช

งานวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา  ตลอดจนแนวทางการวิจัยเพ่ือยกระดับ

คุณภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค   เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1.   มีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

2.   สามารถดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาได 

3.   สามารถนําผลการวิจัยเพ่ือสรางองคความรูในการแกปญหาและพัฒนาการศึกษา 

เนื้อหาสาระ 

1.   การวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ กศน.  

2.   การวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษา 

3.   การนําเสนอผลการวิจัย กศน. ดีเดน 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

 1.  การศึกษาดวยตนเอง 

2.  วิทยากรบรรยายความหมายและ กระบวนการของการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

3.  ปฏิบัติตามใบงานท่ีกําหนด 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1.   Power Point  

2.   ใบงาน 

3.   ใบความรู 

การวัดและประเมินผล 

1.   งานเดี่ยวตามใบงานท่ีกําหนด 

 2.   การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 2.7   การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู 

เวลา  3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้  

คําอธิบายรายวิชา 

การศึกษา เรียนรู เก่ียวกับวิวัฒนาการของสังคมโลกกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู  ความหมาย 

ลักษณะขององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู การพัฒนาสถานศึกษาใหเอ้ือตอการเรียนรู 

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1.   มีความรูความเขาใจ เรื่ององคกรแหงการเรียนรู และการจัดการความรู 

2.   สามารถจัดการความรูเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

3.   ตระหนักถึงความสําคัญขององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูในสถานศึกษา 

เนื้อหาสาระ 

1.   การถอดบทเรียนบุคคลแหงการเรียนรูจากกรณีตัวอยางท่ีหลากหลาย 

2.   การจัดทําแผนพัฒนาตนเอง เพ่ือเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

3.   การสรางองคกรแหงการเรียนรู 

4.   การถอดบทเรียนองคกรแหงการเรียนรูจากกรณีตัวอยางท่ีหลากหลาย 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2     การบรรยาย 

3.    การศึกษาคนควาจากเอกสารใบความรู/ใบงาน 

4.    การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุมยอย 

5.    การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในท่ีประชุมใหญ 

ส่ือและอุปกรณ 

1. Power  Point   

2. ใบงาน 

3.   ใบความรู 

การวัดและประเมินผล 

1.    การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรูและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

2. การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมยอยและท่ีประชุมใหญ 

3. การตรวจผลงานตามใบงาน 

 4.    การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 2.8  ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร 

 เวลา 3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

          การศึกษา เรียนรู ฝกทักษะพ้ืนฐานท่ีใชสื่อสารในชีวิตประจําวันและการบริหารการศึกษา 

ประกอบดวยบทสนทนาและหรือการพูดในท่ีสาธารณะตามสถานการณท่ีจําเปนตองใชเพ่ือการสื่อสาร 

วัตถุประสงค เพ่ือผูเขารับการพัฒนา 

1.  ตระหนักและเห็นความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ สําหรับผูบริหาร 

2.  มีทักษะพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการสื่อสารสําหรับผูบริหาร 

เนื้อหาสาระ 

1.  ทักษะเบื้องตนเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

2.  การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของสถานศึกษา 

3.   การสงเสริมครูและบุคลากรในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2.  บรรยาย 

3.  ฝกปฏิบัติตามท่ีวิทยากรกําหนด 

4. ปฏิบัติตามใบงานท่ีกําหนด 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1.  รูปแบบบทสนทนาและสถานการณจําลอง 

2.  ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1.  งานเดี่ยวตามใบงานท่ีกําหนด 
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รายวิชาท่ี 2.9  แผนการจัดการศึกษาชาติ 

 เวลา 3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

          การมีสวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือสรางการรับรู ความเขาใจ การยอมรับ และเขามามีสวนรวม 

ในกระบวนการจัดทําแผนฯ เพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดศึกษา

สภาวการณและบริบทแวดลอมท่ีมีผลกระทบตอการพัฒนาการศึกษาของประเทศ ท้ังดานความกาวหนาของ

เทคโนโลยีดิจิทัลแบบกาวกระโดดท่ีสงผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ภูมิภาค และโลก  

การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรไปสูสังคมสูงวัย และทักษะของประชากรในศตวรรษท่ี ๒๑ 

วัตถุประสงค เพ่ือผูเขารับการพัฒนา 

1.  เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.  เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะท่ีสอดคลองกับบทบัญญัติ  

   ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และยุทธศาสตรชาติ 

3.  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู และคุณธรรม จริยธรรม รูรักสามัคคี และรวมมือ 

   ผนึกกําลังมุงสูการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. เพ่ือนําประเทศไทยกาวขามกับดักประเทศท่ีมีรายไดปานกลาง และความเหลื่อมล้ําภายในประเทศลดลง 

เนื้อหาสาระ 

1.  แผนการศึกษาชาติ 2560 – 2579  

2.  การจัดการศึกษาในยุคไทยแลนด 4.0 

3.   STEM การศึกษา 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2.  บรรยาย 

3.  ฝกปฏิบัติตามท่ีวิทยากรกําหนด 

4. ปฏิบัติตามใบงานท่ีกําหนด 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1.  รูปแบบบทสนทนาและสถานการณจาํลอง 

2.  ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1.  งานเดี่ยวตามใบงานท่ีกําหนด 
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รายวิชาท่ี 2.10  การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 เวลา 3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

 การศึกษา  เรียนรูการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใหผูเรียนมีสวนรวม  

ประกอบดวยรวมคิด  รวมวางแผน  รวมปฏิบัติ  และรวมประเมินผลการจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู  ความเขาใจการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2. สามารถบริหารจัดการกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เนื้อหาสาระ 

1. หลักการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. เทคนิครูปแบบและวิธีการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. การสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

4. กรณีศึกษาและถอดบทเรียน 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. บรรยายใหแนวคิด/หลักการและวิธีการเพ่ือประยุกตสูการปฏิบัติจริง 

3. ปฏิบัติงานตามท่ีวิทยากรมอบหมาย 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารการจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวม 

2. ประเมินผลจากใบงาน 

3. การทดสอบ 
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หมวดท่ี  3  การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา   

 

รายวิชาท่ี 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของผูอํานวยการสถานศึกษา  

เวลา 3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา  เรียนรูเก่ียวกับนโยบาย  แนวทางและแนวปฏิบัติท่ีสวนราชการกําหนดให

สถานศึกษาใชเปนหลักการสําคัญในการขับเคลื่อนไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ โดยผูอํานวยการสถานศึกษา

เปนผูมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาท่ี อันไดแกการกําหนดแผนงานและโครงการ เพ่ือบรรลุเปาประสงค 

ตามแนวทางท่ีนโยบายกําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีระบบการกํากับติดตามและประเมินผล  

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู ทักษะและเจตคติท่ีดีในนโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหนาท่ี

ความรับผิดชอบของผูอํานวยการสถานศึกษา 

2. สามารถนําความรูไปประยุกตใชในการบริหารจัดการสถานศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาสาระ 

1. วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายและยุทธศาสตรของสํานักงาน กศน. 

2. บทบาทและภารกิจหลักของสถานศึกษา 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย อภิปราย ซักถาม 

3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

4. แลกเปลีย่นเรียนรู 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา 

3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวม 

2. ประเมินผลงาน 

3. แบบประเมินการมีสวนรวม 

4. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 3.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา   

เวลา   9 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา  เรียนรูเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาในเรื่องการบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน

บุคคล การบริหารงานท่ัวไป การบรหิารงานแผนและโครงการ การบริหารงานงบประมาณ  

วัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู ทักษะ และเจตคติท่ีดีในการบริหารจัดการสถานศึกษา 

2. สามารถนําความรู ทักษะ และเจตคติในการบริหารจัดการสถานศึกษาสูการปฏิบัติได 

อยางมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาสาระ 

1. การบริหารวิชาการ 

2. การบริหารบุคลากร 

3. การบริหารงบประมาณ และสินทรัพย 

4. การบริหารงานท่ัวไป 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. บรรยายใหแนวคิด หลักการและวิธีการเพ่ือประยุกตสูการปฏิบัติจริง 

3. ปฏิบัติงานตามท่ีวิทยากรมอบหมาย 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา 

3. ใบงาน 

การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินผลจากใบงาน 

3. ติดตามและประเมินผลจากการปฏิบัติจริง 

4. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 3.3 การบริหารจัดการระบบภาคีเครือขายโดยการมีสวนรวม  

 เวลา 6 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา  เรียนรูการจัดและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยรวมกับภาคีเครือขาย นับตั้งแตรวมคิด รวมวางแผน รวมตัดสินใจ รวมเสียสละปจจัยทรัพยากรสําหรับ

ดําเนินงาน รวมปฏิบัติ รวมติดตามและประเมินผล และรวมรับประโยชน 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1.  มีความรู ความเขาใจในการจัดการระบบภาคีเครือขายการพัฒนาสถานศึกษา   

การบริหารจัดการโดยใชชุมชนเปนฐาน และการมีสวนรวมของชุมชน 

2. สามารถประยุกตความรู ทักษะและเจตคติในการบริหารจัดการระบบภาคีเครือขาย  

สูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เนื้อหาสาระ  

1. การสรางและพัฒนาภาคีเครือขาย 

2. การบริหารจัดการงาน กศน. รวมกับภาคีเครือขาย 

3. การรักษาภาคีเครือขาย 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย อภิปราย ซักถาม 

3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

4. แลกเปลีย่นเรียนรู 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา 

3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. ประเมินผลงาน 

3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติจริง 

4. การทดสอบ 
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รายวิชาท่ี 3.4 มาตรฐานและการประกันคุณภาพสถานศกึษา  

เวลา  3 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

  การศึกษา  เรียนรูหลักการดําเนินการประกันคุณภาพสถานศึกษา การกําหนดเกณฑ

มาตรฐานและตัวบงชี้ การประเมินภายในและการประเมินภายนอก การนําผลการประเมินไปใชเพ่ือการพัฒนา

สถานศึกษา 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1. มีความรู  ความเขาใจและเกิดความตระหนักในการประกันคุณภาพของสถานศึกษา    

2. สามารถบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาได 

เนื้อหาสาระ 

1. วิเคราะหและประเมินผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีผานมา 

2. การจดัระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

3. แนวทางและการเตรียมการรับการประเมินการประกันคุณภาพ 

4. กรณีศึกษาและถอดบทเรียน การประกันคุณภาพสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพ 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. การบรรยาย 

3. ฝกปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

4. แลกเปลีย่นเรียนรู 

5. นําเสนอผลงานกลุม 

ส่ือและอุปกรณ 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา 

3. ใบงาน 

การวัดและประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรมมีสวนรวม 

2. ประเมินผลงาน 

3. แบบประเมินการมีสวนรวม 

4. การทดสอบ 

 

 

 

 

 



 38                                                                                                         

รายวิชาท่ี 3.5  กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาท่ี

ผูอํานวยการสถานศึกษา   

เวลา 6 ช่ัวโมง   ประกอบดวย รายละเอียด ดังนี้ 

คําอธิบายรายวิชา 

 การศึกษา วิเคราะห กฎหมาย พระราชบัญญัติ พระราชกําหนด มติคณะรัฐมนตรี กฎ 

ระเบียบ และนโยบายรัฐบาล ท่ีจําเปนและสําคัญ เปนกลไกท่ีมีพลังในการขับเคลื่อนการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยสําหรับการปฏิบัติงานในหนาท่ีผูบริหารสถานศึกษา 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูเขารับการพัฒนา 

1.  มีความรู ทักษะ และเจตคติเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการท่ีเก่ียวของกับ 

   การปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสถานศึกษา   

2.  สามารถนําความรู ทักษะ และเจตคติเก่ียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและ 

     วธิีการท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีผูอํานวยการสถานศึกษาสูการปฏิบัติไดอยางมี   

      ประสิทธิภาพ   

เนื้อหาสาระ 

1.  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการจัดกิจกรรม กศน. 

2.  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ 

3.  กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และวิธีการท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล และการรักษาวินัย และ 

   บทลงโทษ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

4.  กฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

ลักษณะการจัดกิจกรรม 

1. การศึกษาดวยตนเอง 

2. บรรยายใหแนวคิด หลักการและวิธีการเพ่ือประยุกตสูการปฏิบัติจริง 

3. ปฏิบัติกิจกรรมตามใบงาน 

4. แลกเปลี่ยนเรียนรูจากกรณีศึกษาและประสบการณ 

5. อภิปราย ซักถาม 

ส่ือท่ีใชในการพัฒนา 

1. Power Point 

2. เอกสารประกอบการพัฒนา  

3. ใบงาน 
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ขอกําหนดและการปฏิบัตตินของผูเขารับการฝกอบรม 

1. กําหนดเวลาการฝกอบรม 

การฝกอบรม กําหนดเวลา ดังนี้ 

กิจกรรมประจําวัน 

ภาคเชา  08.30 – 12.00 น.  พัก  10.30 – 10.45 น. 

ภาคบาย 13.00 – 16.00 น.  พัก  14.30 – 14.45 น. 

ภาคคํ่า  18.00 – 20.00 น.   

กิจกรรมบริหารรางกาย 

ภาคเชา  06.30 – 08.00 น. 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

ภาคคํ่า  20.00-21.00  น. 

2.   การลา 

        การเขารับการฝกอบรมถือเปนการปฏิบัติราชการ ดังนั้น จึงตองถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวย

การฝกอบรมและสัมมนาขาราชการ ซ่ึงกําหนดใหเขาผูเขารับการฝกอบรมจะตองรับการฝกอบรมตามหลักสูตร

และระยะเวลาท่ีกําหนดโดยเครงครัด และในกรณีท่ีผูเขารับการฝกอบรมมีความจําเปนตองงดเวนการเขารับ

การอบรมเปนครั้งคราว ใหขออนุญาตเปนหนังสือตอเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย โดยเขียนใบลาตามแบบฟอรมของทางราชการ 

3.   การรับโทรศัพทและการขอใชโทรศัพทมือถือ 

        เพ่ือใหการเรียนรูของผูเขารับการฝกอบรมเปนไปอยางตอเนื่องและไดผลดี ดังนั้นระหวางท่ีมีการ

ฝกอบรม ขอความกรุณางดใชโทรศัพทมือถือเพ่ือปองกันเสียงรบกวนการบรรยายของวิทยากร 

4.   การติดปายช่ือ 

        ผูเขารับการฝกอบรมจะตองติดปายชื่อตลอดระยะเวลาการฝกอบรม   

5.   ผูเขารับการฝกอบรมท่ีมีโรคประจําตัว 

        ใหเตรียมเวชภัณฑสวนตัวมาดวยและควรแจงใหหนวยจัดและผูเขาพักรวมหองทราบ  
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การแตงกาย 

 เ พ่ือความพรอมเพรียงและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของผู เขารับการฝกอบรมหลักสูตร 

การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา  

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จึงขอความรวมมือในเรื่องของการแตงกาย 

ดังนี้ 

1.  การแตงกายในหองฝกอบรม  ประกอบดวย 

  เส้ือ   

ชาย  ใหใชเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว  สวมทับดวยเสื้อสูทสีเขม 

หรือชุดผาไทยแบบสุภาพ 

หญิง   ใหใชเสื้อสีขาวสวมทับดวยเสื้อคลุมสีเขมหรือ 

หรือชุดผาไทยแบบสุภาพ 
 

  กางเกง  กระโปรง 

         ชาย ใหใชกางเกงขายาว  สีเขม 

         หญิง ใหใชกระโปรง  ปลายตรงหรือปลายสอบ สีเขมหรือกางเกง 

ทรงสุภาพ สีเดียวกับเสื้อสูท 

  เข็มขัด  ใหใชเข็มขัดทําดวยหนังสีดํา 

เนคไท  ใหใชเนคไทสีดําหรือน้ําเงินไมมีลวดลาย 

รองเทา  ถุงเทา  

     ชาย ใหใชรองเทาหุมสน  หรือหุมขอหนัง หรือวัตถุเทียมหนังสีดํา ถุงเทาสีดํา 

      หญิง ใหใชรองเทามีสน  สีดําแบบปดปลายเทา 
 

2.   การแตงกาย / ภาคปฏบัิติ / กิจกรรม 

               การออกกําลังกายและกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  เส้ือ  ใหใชเสื้อยืดทีเชิ้ตแขนสั้นสีขาว 

  กางเกง  ใหใชกางเกงวอรมสีสุภาพ 

  รองเทา  ถุงเทา  กิจกรรมกีฬา  ใหใชรองเทาผาใบ 
   

 

 

 


