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คํานํา
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา
๘๐ บัญญัติให้ มีการพั ฒนาข้ าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่ ง
บางตําแหน่ งและบางวิทยฐานะ เพื่ อเพิ่ มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติท่ีดี คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิช าชีพ ที่เ หมาะสม ในอัน ที่จะทํา ให้ ก ารปฏิบัติหน้ าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและความก้ าวหน้ าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กําหนด ประกอบ
กับ ก.ค.ศ. ได้ กาํ หนดมาตรฐานตําแหน่งผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไว้ ว่า ต้ องผ่านการ
พั ฒนาตามหลักเกณฑ์แ ละวิ ธีก ารที่ ก.ค.ศ.กํา หนด สํา หรั บ วิ ธีก ารพั ฒ นากํา หนดให้ สาํ นั ก งาน
คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้นฐานเป็ นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่ วมมือกับสถาบัน
พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา และอาจร่ ว มมื อ กับ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ
หน่วยงานอื่นจัดทํารายละเอียดหลักสูตร เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบ แล้ วดําเนินการ
พัฒนาและรายงานผลดําเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ
จากหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารที่ ก.ค.ศ. กํา หนดไว้ ข้ า งต้ น สํา นัก งานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้ นฐานร่ วมกับสถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึก ษา ได้ จัด ทํา
รายละเอีย ดหลั ก สูต รการพั ฒ นาให้ ไ ด้ ม าตรฐานด้ า นการบริ ห ารจั ด การ และโดยเฉพาะ
มาตรฐานด้ า นหลัก สูต ร มีความชัดเจนในเรื่องหลักการ วัตถุประสงค์ โครงสร้ างหลักสูตร วิธีการ
พัฒนา ระยะเวลา สื่อนวัตกรรม วิทยากร สถานที่ และแหล่งเรียนรู้ท่เี หมาะสมที่เอื้อต่อการพัฒนา
ตลอดจนการประเมิ น ผล เพื่ อ ให้ บรรลุ ผ ลตามหลั ก การและวั ต ถุ ป ระสงค์ข องการพั ฒ นา
ข้ า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษาก่อ นแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งผู้อาํ นวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังว่าหลักสูตรการพัฒนาข้ าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดาํ รงตําแหน่งผู้อาํ นวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา จะใช้
เป็ นแนวทางดํา เนิ น การพั ฒ นาให้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการพั ฒ นาความรู้ ทัก ษะ เจตคติ ท่ีดี
คุณธรรม จริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถดําเนินการและพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการจัด การศึก ษา แปลงนโยบายสู่ก ารปฏิบัติ เป็ น นัก บริห ารจัด การที่ยึด หลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน
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หลักการและเหตุผล
จุดประสงค์ของประสงค์
โครงสร้ างหลักสูตร
แนวทางการพัฒนา
กระบวนการพัฒนาและกิจกรรม
สื่อและแหล่งการเรียนรู้
วิทยากร
ระยะเวลาในการพัฒนา
การประเมินผลการพัฒนา
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และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ส่วนที่ ๒ การเรียนรูใ้ นสภาพจริง
ส่วนที่ ๓ การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธ์พฒ
ั นาการศึกษาในเขตพื้ นที่การศึกษา
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