หลักสูตรนักบริหารการศึกษา
**********************************
๑. หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดให้คณะกรรมการกลางข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) จัดทํามาตรฐานมาตรฐานทั่วไปสําหรับการบริหารงานบุคคลข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และจัดทํามาตรฐานตําแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตําแหน่ง ซึ่งหมายรวมถึง
มาตรฐานตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ได้แก่ ตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ – ๙ ทั้งนี้ ได้กําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งให้ผู้ที่ดํารงตําแหน่งดังกล่าวจะต้องได้รับการพัฒนาและผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรนักบริหารการศึกษาที่
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เพื่อให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะของนัก
บริหารการศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ มีภาวะผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ เป็นนักบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ และมีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กําหนด
ยุ ทธศาสตร์ และพั ฒนาการศึ กษาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ได้ อย่ างมี คุ ณภาพ มาตรฐาน มี ประสิ ทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท.
และ ก.อบต.) จึ ง มี ค วามจํ า เป็ น ในการกํ า หนดหลั ก สู ต รสํ า หรั บ พั ฒ นานั ก บริ ห ารการศึ ก ษาขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกระดับทั้งในฐานะหัวหน้าส่วน หัวหน้ากอง หัวหน้าฝ่าย ผู้อํานวยการกอง รองผู้อํานวยการสํานักและ
ผู้อํานวยการสํานักการศึกษา
๒. วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสม อันจะนําไปสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ
๒.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตร์และพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
๒.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ เป็นนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่จะดํารงตําแหน่งและหรือดํารงตําแหน่งในสายงานบริหารการศึกษา
(ตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 - 9)
๔. โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของนักบริหารการศึกษา ระยะเวลา ๑๒ วัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ ผู้นําทางวิชาการ ระยะเวลา ๓ วัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ระยะเวลา ๔ วัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ บุคคลแห่งการเรียนรู้ ระยะเวลา ๒ วัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา ระยะเวลา ๑ วัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระยะเวลา ๒ วัน
ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง ระยะเวลา ๑๕ วัน
ผู้ เข้ ารั บการพั ฒนาได้ เรี ยนรู้ ตามสภาพจริ งในสํ านั ก/กองการศึ กษา องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์กรเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ที่มีนวัตกรรมหรือมี
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ส่วนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ วัน
ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดทําแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาการศึกษาในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะ และการเรียนรู้
ในสภาพจริงแล้วนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕. รูปแบบและระยะเวลาพัฒนา
กําหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เตรียมความพร้อมจากการศึกษาด้วยตนเองตามหัวข้อที่กําหนดแล้ว สรุปองค์
ความรู้ ก่อนเข้ารับการพัฒนาอย่างน้อย 15 วัน โดยกําหนดรูปแบบและระยะเวลาในการพัฒนาเป็น ๓ ส่วน รวมระยะ
เวลา ๓2 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารการศึกษา
ระยะเวลา ๑๒ วัน
หมวดที่ ๑ ผู้นาํ ทางวิชาการ
ระยะเวลา ๓ วัน
๑. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสู่โลกอนาคต
เวลา ๓ ชั่วโมง
๒. ผู้นําและการสร้างผู้นําทางวิชาการ
เวลา ๓ ชั่วโมง
๓. การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
เวลา ๓ ชั่วโมง
๔. การขับเคลือ่ นและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๓ ชั่วโมง
๕. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เวลา ๓ ชั่วโมง
๖. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน
เวลา ๓ ชั่วโมง
หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ระยะเวลา ๔ วัน
๑. บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
เวลา ๓ ชั่วโมง
๒. การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง
เวลา ๖ ชั่วโมง
๓. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เวลา ๓ ชั่วโมง
๔. การกระจายอํานาจและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
เวลา ๓ ชั่วโมง
๕. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เวลา ๓ ชั่วโมง
๖. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ของสํานัก/กองการศึกษา
เวลา ๖ ชั่วโมง
หมวดที่ ๓ บุคคลแห่งการเรียนรู้
ระยะเวลา ๒ วัน
๑. การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
เวลา ๖ ชั่วโมง
๒. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
เวลา ๖ ชั่วโมง
หมวดที่ ๔ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา
ระยะเวลา ๑ วัน
การสร้าง บริหาร และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา
เวลา ๖ ชั่วโมง
หมวดที่ ๕ การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระยะเวลา ๒ วัน
๑. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
เวลา ๓ ชั่วโมง
๒. วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
เวลา ๖ ชั่วโมง
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ
เวลา ๓ ชั่วโมง
๔. กิจกรรมเสริม พัฒนาจิต พัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ ตามความเหมาะสม
ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง
ระยะเวลา ๑๕ วัน
ส่วนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ วัน
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๖. การวัดและประเมินผล
การประเมินผลการพัฒนาเป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนา โดยกําหนดให้มีการประเมินก่อนพัฒนา
ระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึด
วัตถุประสงค์ที่กําหนด ดังนี้
๖.๑ การประเมินผลก่อนการพัฒนา
ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาต้ อ งเข้ า รั บ การประเมิ น ความรู้ ก่ อ นรั บ การพั ฒ นาด้ ว ยการทดสอบความรู้ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะสําหรับตําแหน่งที่เข้ารับการพัฒนา
๖.๒ การประเมินผลระหว่างการพัฒนา
ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะสําหรับตําแหน่ง (๔๐๐ คะแนน) ประเมินจากการสรุปรายงาน
องค์ความรู้ การนําไปประยุกต์ใช้ หรือชิ้นงานที่กําหนด ๕ หน่วยการเรียนรู้
ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้จากสภาพจริง (๓00 คะแนน)
(๑) การเรี ย นรู้ ใ นสํ านัก /กองการศึก ษา องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น และสถานศึก ษา
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ และการสรุปองค์ความรู้ หรือชิ้นงานที่กําหนด (๒๐๐ คะแนน)
(๒) การเรี ย นรู้ ใ นองค์ ก รภาครั ฐ และองค์ ก รเอกชนหรื อ องค์ ก รอิ ส ระในประเทศและ
ต่างประเทศ โดยสังเกตพฤติกรรมและความมุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนรู้ในสภาพจริง (๑๐๐ คะแนน)
ส่วนที่ ๓ การจัดทําแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาการศึกษาและความสามารถในการนําเสนอ (๒๐๐
คะแนน) ประเมินจากคุณภาพชิ้นงาน เทคนิคในการนําเสนอและการทํางานเป็นทีม ประกอบด้วย
(๑) งานกลุ่ม แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (๑๐๐ คะแนน)
(๒) การนําเสนอผลงาน (๑๐๐ คะแนน)
๖.๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา
ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความสามารถในการประมวลองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนา
โดยใช้ผลการประเมินจากกระบวนการระหว่างการพัฒนาทั้ง ๓ ส่วน และประเมินจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๑00 คะแนน)
๖.๔ เกณฑ์การประเมินผลการตัดสินผ่านหลักสูตร
(๑) ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของระยะเวลา
การพัฒนาทั้งหมด
(๒) ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องได้คะแนนประเมินระหว่างการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละ
ส่วนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์การประเมิน ต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด
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แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้าง
สมรรถนะนักบริหาร
การศึกษา
(๑๒ วัน)

ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้
สภาพจริง
(๑๕ วัน)

ส่วนที่ ๓ การจัดทําและ
นําเสนอแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษา
(๕ วัน)

การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับ
การพัฒนา

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

ศึกษาเอกสาร ตํารา
บทความ งานวิจัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรการ
พัฒนาก่อนเข้ารับ
การพัฒนา ๑๕ วัน
พร้อมเข้ารับการ
ประเมินความรู้ก่อน
การพัฒนา ในวันรับ
รายงานตัวและ
ลงทะเบียน

หมวดที่ ๑ ผู้นําทางวิชาการ
หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์
หมวดที่ ๓ บุคคลแห่งการ
เรียนรู้
หมวดที่ ๔ การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการจัด
การศึกษา
หมวดที่ ๕ การพัฒนาวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กิจกรรมที่ ๑ เรียนรู้ตามสภาพ
จริงในสํานัก/กองการศึกษา
อปท. ที่มีนวัตกรรมการบริหาร
และหรือมีการจัดการศึกษา
ประสบผลสําเร็จและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (๕ วัน)
กิจกรรมที่ ๒ เรียนรู้จากองค์กร
ที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
มหาชน ได้แก่ ศาลปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฯลฯ (๓ วัน)
กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้ในองค์กร
เอกชน สพท. สถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชน (๒ วัน)
กิจกรรมที่ ๔ เรียนรู้ในองค์กร
ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ประเทศอื่นๆ (๕ วัน)

สัมมนาจัดทําแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการศึกษาใน
สํานัก/กองการศึกษา อปท.
โดยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
เสริมสร้างสมรรถนะและ
การเรียนรู้ในสภาพจริง
แล้วนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ประเมินผลการพัฒนา
1. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
2. ผลการประเมินระหว่างพัฒนาและสิ้นสุดการพัฒนา ในแต่ละส่วนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๘๐
*ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน ต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด*
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รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้างสมรรถนะของนักบริหารการศึกษา

ระยะเวลา ๑๒ วัน

หมวดที่ ๑ ผู้นาํ ทางวิชาการ

ระยะเวลา ๓ วัน

คําอธิบาย
ผู้นําทางวิชาการ เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียนและ
สังคมโลก สามารถอํานวยการส่งเสริมให้บุคลากรมีภาวะผู้นําทางวิชาการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา
ในสํานัก/กองการศึกษา และสถานศึกษา มีความสามารถในการอํานวยการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา กําหนดนโยบาย เป้าหมาย ส่งเสริม และสนับสนุนการบริหารหลักสูตรแก่สถานศึกษา อํานวยความสะดวก
กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนรู้ สื่อ แหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผล การนิเทศ การวิจัย การประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เกี่ยวข้องในสํานัก/กองการศึกษา และสถานศึกษา ด้วยกระบวนการศึกษา การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
และการวิจัยอย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถเป็นผู้นําและสร้างผู้นําทางวิชาการ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนในสํานัก/กองการศึกษาและสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้
๑. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสู่โลกอนาคต
๒. ผู้นําและการสร้างผู้นําทางวิชาการ
๓. การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๔. การขับเคลือ่ นและการยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑.๑ วิสยั ทัศน์การจัดการศึกษาสู่โลกอนาคต

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของโลกด้านสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการศึกษา
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวทางการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลก
ในอนาคต
เนื้อหา
๑. การเปลี่ยนแปลงของโลก ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ ๒๑
๒. การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
๓. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. การศึกษาด้วยตนเอง
๒. การบรรยาย
๓. กรณีศึกษา
๔. การอภิปรายซักถาม
๕. การฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
๓. ใบงาน
๔. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
๓. การสรุปรายงาน
๔. ผลการฝึกปฏิบัติ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑.๒ ผูน้ าํ และการสร้างผู้นาํ ทางวิชาการ

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะและคุณลักษณะในการเป็นผู้นําทางวิชาการ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการเป็นผู้นําและส่งเสริมบุคลากรมีภาวะผู้นําทางวิชาการ
เนื้อหา
๑. คุณลักษณะในการเป็นผู้นําทางวิชาการ
๒. ผู้นําและการสร้างผู้นําทางวิชาการ
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. การศึกษาด้วยตนเอง
๒. การบรรยาย
๓. กรณีศึกษา
๔. การอภิปราย การซักถาม
๕. การฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
๓. ใบงาน
๔. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
๓. การสรุปรายงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑.๓ การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์บริบทของการจัดการศึกษาของ
ประชาคมอาเซียน
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอํานวยการจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน
เนื้อหา
๑. การจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน
๒. บทบาทของนักบริหารการศึกษา เพื่ออํานวยการจัดการศึกษารองรับประชาคมอาเซียน
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. การศึกษาด้วยตนเอง
๒. การบรรยาย
๓. กรณีศึกษา
๔. การอภิปราย ซักถาม
๕. การฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
๓. ใบงาน
๔. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
๓. การสรุปรายงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑.๔ การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เวลา ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการวิเคราะห์ รัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และ
นโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถขับเคลื่อนและส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
๑. รัฐธรรมนูญ กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้อง และนโยบายการศึกษาของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. การศึกษาด้วยตนเอง
๒. การบรรยาย

๓. กรณีศึกษา
๔ การอภิปราย ซักถาม
๕. การฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
๓. ใบงาน
๔. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
๓. การสรุปรายงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑.๕ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาในสํานัก/กองการศึกษาและสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
๑. ระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๒. เทคนิค วิธีการ และแนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สถานศึกษา
๓. การอํานวยการส่งเสริม สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. การศึกษาด้วยตนเอง
๒. การบรรยาย
๓. กรณีศึกษา
๔. การอภิปราย ซักถาม
๕. การฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
๓. ใบงาน
๔. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
๓. การสรุปรายงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑.๖ การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
เวลา ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการอํานวยการและส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษา
มีศักยภาพในการบริหารการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
เนื้อหา
๑. การอํานวยการในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
๒. การกํากับนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. การศึกษาด้วยตนเอง
๒. การบรรยาย
๓. กรณีศึกษา
๔ การอภิปราย การซักถาม
๕. การฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
๓. ใบงาน
๔. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
๓. การสรุปรายงาน
๔. งานกลุ่ม
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หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

ระยะเวลา ๔ วัน

คําอธิบาย
นักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ มีความสามารถในการวิเคราะห์บริบท และแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการขับเคลื่อนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการบริหารจัดการสํานัก/
กองการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง
การใช้ข้อมูลสารสนเทศการวิจัยนวัตกรรมทางการบริหารในการตัดสินใจ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลที่มีความเป็นท้องถิ่น
และความเป็นสากลอย่างเหมาะสม ด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถใช้ข้อมูลสารสนเทศ การวิจัย และนวัตกรรมทางการบริหารในการ
วางแผนเชิงกลยุทธ์
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถจัดการบริหารสํานัก/กองการศึกษาให้มีความเข้มแข็ง โดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล ให้สอดคล้องกับความเป็นท้องถิ่นและความเป็นสากลอย่างเหมาะสม
หน่วยการเรียนรู้
๑. บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
๒. การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง
๓. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. การกระจายอํานาจและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๕. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ของสํานัก/กองการศึกษา

เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒.๑ บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสูส่ ากล

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์บริบทและแนวโน้มที่ส่งผลต่อการจัดการศึกษา
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําผลที่ได้จากการวิเคราะห์ไปวางแผนพัฒนาการศึกษาในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาให้สอดคล้อง
กับบทบาทของประเทศในประชาคมโลก
เนื้อหา
๑. การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก สภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง
๒. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)
๓. นโยบายการจัดการศึกษา และการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. ศึกษาด้วยตนเอง
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. บรรยาย
๔. อภิปราย ซักถาม
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
๓. ใบงาน
๔. แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๒. การสรุปรายงาน
๓. การสังเกตพฤติกรรม
๔. งานรายบุคคล
๕. งานกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒.๒ การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง

เวลา ๖ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถกําหนดแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอํานวยการพัฒนาแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถควบคุมเชิงกลยุทธ์ และสร้างระบบการกํากับ ติดตาม
และประเมินผล
เนื้อหา
๑. การวางแผนกลยุทธ์
๒. การขับเคลือ่ นนโยบายและแผนกลยุทธ์สกู่ ารปฏิบัติ
๓. การควบคุมและประเมินเชิงกลยุทธ์
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. ศึกษาด้วยตนเอง
๒. ศึกษาจากสือ่ สําเร็จรูป
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. บรรยาย
๕. อภิปราย ซักถาม
๖. กรณีศึกษา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร/ใบงาน
๒. สื่อเทคโนโลยี
๓. วีดีทัศน์ กรณีศึกษา หน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
๓. สรุปรายงาน
๔. งานรายบุคคล
๕. งานกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒.๓ การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถอํานวยการบริหารจัดการและตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลสารสนเทศ
การวิจัยและนวัตกรรมทางการบริหาร
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารจัดการและใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
เนื้อหา
๑. แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกฎหมายทีเกี่ยวข้อง
๒. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศ การวิจัยและนวัตกรรมทางการบริหารเพื่อการพัฒนาการศึกษา
๓. การอํานวยการ ส่งเสริม สนับสนุนการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการพัฒนาการสึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. ศึกษาด้วยตนเอง
๒. บรรยาย
๓. ศึกษากรณีศึกษา จากหน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จ
๔. อภิปราย ซักถาม
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. สํานัก/กองการศึกษา / VTR ต้นแบบ
๒. เอกสารความรู้
๓. แหล่งเรียนรู้
๔. เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
๕. เอกสาร/ใบงาน
การวัดและประเมินผล
๑. การมีส่วนร่วมในกิกรรม
๒. การสังเกตพฤติกรรม
๓. งานรายบุคคล
๔. งานกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒.๔ การกระจายอํานาจและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
เวลา ๓ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ผู้ เข้ ารั บการพั ฒนามี ความสามารถในการกระจายอํ านาจและการบริ หารการเปลี่ ยนแปลงโดยยึ ด
หลักธรรมาภิบาล
เนื้อหา
๑. การกระจายอํานาจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๒. การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับหลักธรรมาภิบาล
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. ศึกษาด้วยตนเอง
๒. กรณีศึกษา หน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จ และนําเสนอ
๓. บรรยาย
๔. อภิปราย ซักถาม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร/ใบงาน
๒. สื่อเทคโนโลยี
๓. ชุดการเรียนรู้
๔. กรณีศึกษา หน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. งานรายบุคคล
๔. งานกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒.๕ การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอํานวยการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาเพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานพัฒนาการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถระดมและบูรณาการการใช้ทรัพยากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอํานวยการควบคุมภายใน และบริหารความเสี่ยงในการดําเนินงาน
ด้านการศึกษาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา
๑. การระดมทรัพยากรทางการศึกษา
๒. การจัดการทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การลงทุนและการบูรณาการการใช้ทรัพยากร
๔. การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. ศึกษาด้วยตนเอง
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. บรรยาย
๔. กรณีศึกษา
๕. อภิปราย การซักถาม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร/ใบงาน
๒. สื่อเทคโนโลยี
๓. ชุดการเรียนรู้
๔. กรณีศึกษา หน่วยงานที่ประสบผลสําเร็จ
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. สรุปรายงาน
๔. งานรายบุคคล
๕. งานกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒.๖ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสํานัก/กองการศึกษา
เวลา ๖ ชั่วโมง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการบริหารจัดการตามภารกิจและมาตรฐานของสํานัก/กอง
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่นักบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถบริหารงานบุคคลและบริหารจัดการร่วมกับองค์คณะบุคคลสู่การพัฒนา
สํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
๔. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถสร้างแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสํานัก/กอง
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เนื้อหา
๑. โครงสร้าง ภารกิจของสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. บทบาท อํานาจหน้าที่ของนักบริหารการศึกษา
๓. มาตรฐานกอง/สํานักการศึกษา และการบริหารจัดการสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. การบริหารงานบุคคล
๕. การบริหารโดยองค์คณะบุคคลสู่การพัฒนาสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๖. การสร้างแนวปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัดการสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. ศึกษาด้วยตนเอง
๒. วิเคราะห์ภารกิจและบทบาทหน้าที่ของนักบริหารการศึกษาและองค์คณะบุคคล
๓. บรรยาย
๔. อภิปราย ซักถาม
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร/ใบงาน
๒. สื่อเทคโนโลยี
๓. ชุดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
๑. การสังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. การสรุปรายงาน
๔. งานรายบุคคล
๕. งานกลุ่ม

19

หมวดที่ ๓ บุคคลแห่งการเรียนรู้

ระยะเวลา ๒ วัน

คําอธิบาย
บุคคลแห่งการเรียนรู้ต้องมีความสามารถในการพัฒนาตนเองให้เกิดการเรียนรู้ มีทักษะพื้นฐานสําคัญต่อการ
เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดและมุมมองในระดับสากล สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
เพื่อการจัดการความรู้และกระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถเสริมสร้างหน่วยงานให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้
๑. การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓.๑ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

เวลา ๖ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นความสําคัญ ตระหนัก ในการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
เนื้อหา
๑. ความสําคัญ แนวคิด ทฤษฎี และทักษะพื้นฐานของ “การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้”
๒. การวิเคราะห์สมรรถนะตนเองเพื่อการพัฒนา
๓. ทักษะพื้นฐานเพื่อการใช้ภาษา และเทคโนโลยีสู่การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. บรรยาย
๒. กรณีศึกษา
๓. อภิปรายและวิพากษ์
๔. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕. ซักถามและตอบปัญหา
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร/ใบงาน
๒. สื่อเทคโนโลยี
๓. ชุดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. งานรายบุคคล
๔. งานกลุ่ม
๕. การนาเสนอผลงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓.๒ การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้

เวลา ๖ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอํานวยการพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถอํานวยการการจัดการความรู้ (KM) ไปประยุกต์ใช้ให้สํานัก/กอง
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
เนื้อหา
๑. การพัฒนาสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๒ การจัดการความรู้ (KM) สู่องค์การแห่งการเรียนรู้
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. บรรยาย
๒. ฝึกปฏิบัติ
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. อภิปรายและวิพากษ์
๕. ศึกษาด้วยตนเอง
สื่อ/แหล่งเรียนรู้
๑. เอกสาร/ใบงาน
๒. สื่อเทคโนโลยี
๓. ชุดการเรียนรู้
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. งานรายบุคคล
๔. งานกลุ่ม
๕. การนาเสนอผลงาน
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หมวดที่ ๔ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา

ระยะเวลา ๑ วัน

คําอธิบาย
การสร้าง บริหาร และพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ใช้กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา จัดระบบข้อมูล การวิเคราะห์บทบาท การวางแผนร่วมกับภาคีเครือข่าย การประสานงาน
เครือข่าย การจัดกิจกรรมการพัฒนาเพื่อสู่ความเข้มแข็งในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกระบวนการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย อย่างหลากหลาย
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการสร้าง และพัฒนาเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการอํานวยการจัดการเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยการเรียนรู้
การสร้าง บริหาร และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา

เวลา ๖ ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔.๑ การสร้าง บริหาร และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา

เวลา ๖ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความสามารถในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถในการประสานเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น
เนื้อหา
๑. การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายการจัดการศึกษา
๒. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาภายในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษาร่วมกันขององค์กรปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น
ทั้งในและต่างประเทศ
๔. การสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้กับเครือข่ายการจัดการศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. การบรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
๒. เรียนรู้ตามสภาพจริง
๓. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. กรณีศึกษาองค์กรเครือข่ายต้นแบบ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. เอกสาร
๒. ใบงาน
๓. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
๔. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. การประเมินตนเอง
๔. การสรุปรายงาน
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หมวดที่ ๕ การพัฒนาวินยั คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ระยะเวลา ๒ วัน
คําอธิบาย
การสร้างจิตสํานึก ความศรัทธาในหลักคุณธรรมจริยธรรม การเสริมสร้างวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
ผู้บริหาร และการพัฒนาบุคลิกภาพ ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยกระบวนการศึกษาและการฝึกปฏิบัติ
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีเจตคติที่ดีในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม วินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
หน่วยการเรียนรู้
๑. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๔. กิจกรรมเสริม พัฒนาจิต พัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ

เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
ตามความเหมาะสม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและมีเจตคติที่ดีต่อการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นผู้นําและมีความกล้าหาญทางจริยธรรม
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพไปใช้ในการปฏิบัติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีและนําไปเผยแพร่ให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เนื้อหา
๑. การสร้างจิตสํานึก ความศรัทธาในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. หลักธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพสําหรับผู้บริหาร
๓. การเป็นผู้นําด้านคุณธรรม จริยธรรมและการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
๔. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. บรรยาย
๒. ฝึกปฏิบัติ
๓. กรณีศึกษา
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. เอกสาร
๒. ใบงาน
๓. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
๔. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. การประเมินตนเอง
๔. การสรุปรายงาน
๕. งานรายบุคคล
๖. งานกลุ่ม
๗. การนําเสนอ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕.๒ วินยั และกระบวนการการดําเนินการทางวินัย

เวลา ๖ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเสริมสร้างและพัฒนาความมีวินัยในการปฏิบัติหน้าที่
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถดําเนินการกระบวนการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง
เนื้อหา
๑. การเสริมสร้างและพัฒนาความมีวินัย
๒. กระบวนการดําเนินการทางวินัย
๓. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกรณีตัวอย่างการดําเนินการทางวินัย
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. บรรยาย
๒. กรณีศึกษา
๓. อภิปรายและวิพากษ์
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๕. ซักถามและตอบปัญหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. เอกสาร
๒. ใบงาน
๓. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. งานรายบุคคล
๔. งานกลุ่ม
๕. การนําเสนอผลงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕.๓ การพัฒนาบุคลิกภาพ

เวลา ๓ ชั่วโมง

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นความสําคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถปฏิบัติตนให้เป็นผู้ที่บุคลิกภาพเหมาะสมกับตําแหน่ง
เนื้อหา
๑. การพัฒนาบุคลิกทางกาย
๑.๑ การแต่งกาย (ชาย/หญิง)
๑.๒ ความสง่างามเมื่อปรากฏตัวเป็นทางการ
๒. การพัฒนาบุคลิกทางสังคม
๒.๑ มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบต่าง ๆ
๒.๒ มารยาทสากล เช่น การทักทายแบบสากล
๒.๓ ความรู้เรื่องการเดินทางไปต่างประเทศ
๓. การพัฒนาบุคลิกทางอารมณ์
๔. การพัฒนาบุคลิกทางปัญญา
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. บรรยาย
๒. สาธิต
๓. ฝึกปฏิบัติ
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. สื่อเทคโนโลยี
๒. เอกสารความรู้
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕.๔ กิจกรรมเสริม การพัฒนาจิต

ระยะเวลาตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาจิต
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะในการพัฒนาจิต
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนําการพัฒนาจิตมาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาตนเองในการเป็นผู้นํา
ที่ได้รับการยอมรับ
เนื้อหา
๑. แนวทางการปฏิบัติตนตามหลักศาสนาของตนเอง (ศีล)
๒. หลักการทาจิตให้สงบ (สมาธิ)
๓. การพัฒนาสติและปัญญา (ปัญญา)
๔. แนวทางการประยุกต์ความรู้ทักษะไปใช้ในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. บรรยาย
๒. ฝึกปฏิบัติ
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. เอกสาร
๒. ใบงาน
๓. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. งานรายบุคคล
๔. งานกลุ่ม
๕. นาเสนอผลงาน
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หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕.๔ กิจกรรมเสริม การพัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ

ระยะเวลาตามความเหมาะสม

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้จักดูแลสุขภาพและเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเสริมสร้างสุขภาพและสร้างนิสัย
การดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อการดํารงชีวิตที่ดีและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหา
๑. ความรู้พื้นฐานในการมีสุขภาพดี
๒. การออกกาลังกายสําหรับผู้บริหาร
๓. อาหารและเคล็ดลับการควบคุมน้ําหนัก
๔. กีฬาและนันทนาการ
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. บรรยาย
๒. ฝึกปฏิบัติ
๓. ศึกษาด้วยตนเอง
๔. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. เอกสาร
๒. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วม
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ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง

ระยะเวลา ๑๕ วัน

คําอธิบาย
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนวัตกรรมหรือมีการ
ปฏิบัติที่เป็นเลิศ องค์กรด้านกฎหมายมหาชน องค์กรเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาภาครัฐและ
เอกชน ศึกษาดูงานต่างประเทศ มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ให้ความรู้ คําแนะนํา โดยการเรียนรู้และ
ประเมินผลจากสภาพจริง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการจากสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่ประสบผลสําเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้การบริหารจัดการแนวใหม่ที่ประสบความสําเร็จจากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์การเรียนรู้ตามสภาพจริง มาประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. เรียนรู้ตามสภาพจริงในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนวัตกรรมการบริหาร และหรือ
มีการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระยะเวลา ๕ วัน
๒. เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน ได้แก่ ศาลปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ
ระยะเวลา ๓ วัน
๓. เรียนรู้ในองค์กรเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ๒ วัน
๔. เรียนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ ระยะเวลา ๕ วัน
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. เรียนรู้และฝึกประสบการณ์ในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดกลุ่มผู้เข้ารับการ
พัฒนาเป็นกลุ่มย่อย จําแนกตามประสบการณ์การทํางานและผลการประเมินสมรรถนะ เช่น ประสบการณ์
การบริหารงานบุคคล การบริหารการเงินและสินทรัพย์ กลุ่มละไม่เกิน ๑๐ คน ระยะเวลา ๕ วัน
๒. ศึกษาความรู้ด้านกฎหมายและกระบวนการพิจารณาทางปกครอง จากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรที่มี
องค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน ได้แก่ ศาลปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ ระยะเวลา ๓ วัน
๓. ศึกษาแนวทางการดําเนินงาน การประสานความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมจากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ๑ วัน
๔. ศึกษาแนวทางการบริหารงานยุคใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิในองค์กรเอกชนที่ประสบความสําเร็จ ระยะเวลา ๑ วัน
๕. ศึ ก ษาดู ง านด้ า นการบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาองค์ ก รในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นหรื อ ประเทศอื่ น ๆ
ระยะเวลา ๕ วัน
สื่อและแหล่งเรียนรู้
๑. สํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีนวัตกรรมการบริหารที่เป็นเลิศ
๒. องค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน ได้แก่ ศาลปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ
๓. องค์กรเอกชน
๔. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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๕. สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน
๖. องค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ
การวัดและประเมินผล
๑. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๒. สังเกตพฤติกรรม
๓. งานกลุ่ม
๔. งานรายบุคคล
๕. การนําเสนอผลงาน
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ส่วนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระยะเวลา ๕ วัน
คําอธิบาย
ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาจั ด ทํ า แผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษาในสํ า นั ก /กองการศึ ก ษา องค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้
ในสภาพจริง แล้วนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กระบวนการการจัดการความรู้
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ การจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนานาผลการเรียนรู้ในการเสริมสร้างสมรรถนะและเรียนรู้สภาพจริงมาประยุกต์ใช้
ในการจัดทาแผนกลยุทธ์พัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะการนําเสนอผลงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กิจกรรมการเรียนรู้
๑. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะ ในส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒
จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
ในเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง การสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
๑. เสนอผลงาน
๒. อภิปรายและวิพากษ์
๓. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
๔. ซักถามและตอบปัญหา
สื่อและแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนา
๑. เอกสาร/ใบงาน
๒. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล
๑. สังเกตพฤติกรรม
๒. การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
๓. งานรายบุคคล/กลุ่ม
๔. นําเสนอผลงาน
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แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ส่วนที่ ๑ การเสริมสร้าง
สมรรถนะนักบริหาร
การศึกษา
(๑๒ วัน)

ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้
สภาพจริง
(๑๕ วัน)

ส่วนที่ ๓ การจัดทําและ
นําเสนอแผนกลยุทธ์
พัฒนาการศึกษา
(๕ วัน)

การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับ
การพัฒนา

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

องค์ประกอบ

ศึกษาเอกสาร ตํารา
บทความ งานวิจัย
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
กับหลักสูตรการ
พัฒนาก่อนเข้ารับ
การพัฒนา ๑๕ วัน
พร้อมเข้ารับการ
ประเมินความรู้ก่อน
การพัฒนา ในวันรับ
รายงานตัวและ
ลงทะเบียน

หมวดที่ ๑ ผู้นําทางวิชาการ
หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์
หมวดที่ ๓ บุคคลแห่งการ
เรียนรู้
หมวดที่ ๔ การสร้างและ
พัฒนาเครือข่ายในการจัด
การศึกษา
หมวดที่ ๕ การพัฒนาวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

กิจกรรมที่ ๑ เรียนรู้ตามสภาพ
จริงในสํานัก/กองการศึกษา
อปท. ที่มีนวัตกรรมการบริหาร
และหรือมีการจัดการศึกษา
ประสบผลสําเร็จและผลการ
ปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (๕ วัน)
กิจกรรมที่ ๒ เรียนรู้จากองค์กร
ที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
มหาชน ได้แก่ ศาลปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฯลฯ (๓ วัน)
กิจกรรมที่ ๓ เรียนรู้ในองค์กร
เอกชน สพท. สถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชน (๒ วัน)
กิจกรรมที่ ๔ เรียนรู้ในองค์กร
ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ประเทศอื่นๆ (๕ วัน)

สัมมนาจัดทําแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการศึกษาใน
สํานัก/กองการศึกษา อปท.
โดยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการ
เสริมสร้างสมรรถนะและ
การเรียนรู้ในสภาพจริง
แล้วนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

ประเมินผลการพัฒนา
1. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐
2. ผลการประเมินระหว่างพัฒนาและสิ้นสุดการพัฒนา ในแต่ละส่วนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ ๘๐
*ผู้ที่ไม่ผ่านการประเมิน ต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด*
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รายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารการศึกษา
หมวดที่ ๑ ผู้นาํ ทางวิชาการ
๑. วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสู่โลกอนาคต
๒. ผู้นําและการสร้างผู้นําทางวิชาการ
๓. การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
๔. การขับเคลือ่ นและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
๖. การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอน
หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
๑. บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
๒. การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง
๓. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๔. การกระจายอํานาจและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล
๕. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ของสํานัก/กองการศึกษา
หมวดที่ ๓ บุคคลแห่งการเรียนรู้
๑. การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
๒. การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
หมวดที่ ๔ การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา
การสร้าง บริหาร และพัฒนาเครือข่ายการจัดการศึกษา
หมวดที่ ๕ การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ
๔. กิจกรรมเสริม พัฒนาจิต พัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ

ระยะเวลา ๑๒ วัน
ระยะเวลา ๓ วัน
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
ระยะเวลา ๔ วัน
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
ระยะเวลา ๒ วัน
เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
ระยะเวลา ๑ วัน
เวลา ๖ ชั่วโมง
ระยะเวลา ๒ วัน
เวลา ๓ ชั่วโมง
เวลา ๖ ชั่วโมง
เวลา ๓ ชั่วโมง
ตามความเหมาะสม

ส่วนที่ ๒ การเรียนรู้ในสภาพจริง
ระยะเวลา ๑๕ วัน
๑. เรียนรู้ตามสภาพจริงในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีนวัตกรรมการ
บริหาร และหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จและผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ ระยะเวลา ๕ วัน
๒.
เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชน
ได้แก่
ศาลปกครอง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ฯลฯ ระยะเวลา ๓ วัน
๓. เรียนรู้ในองค์กรเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา ๒ วัน
๔. เรียนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่น ๆ ระยะเวลา ๕ วัน
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ส่วนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลา ๕ วัน
๑. วิเคราะห์ และสังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะ ในส่วนที่ ๑ และ
ส่วนที่ ๒ จัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการฝึกประสบการณ์และศึกษาดูงาน โดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู้ในเรื่อง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในสํานัก/กองการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง การสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษากับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา

