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สารบัญ 
 

เรื่อง หน้า 
สมรรถนะในการบริหาร  
   1. ที่มา ความหมาย ความสําคัญ หลักการแนวคิด วัตถุประสงค์ของสมรรถนะ 1 
       (1) สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 5 
       (2) สมรรถนะการบริการที่ดี 6 
       (3) สมรรถนะการพัฒนาตนเอง 7 
       (4) สมรรถนะการทํางานเป็นทีม 8 
       (5) สมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 10 
       (6) สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ 11 
       (7) สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 12 
       (8) สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ 14 
   2. ทฤษฎีทางการบริหารและภาวะผู้นําตามสมรรถนะ 16 
      (1) สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ 16 
      (2) สมรรถนะการบริการที่ดี 18 
      (3) สมรรถนะการพัฒนาตนเอง 19 
      (4) สมรรถนะการทํางานเป็นทีม 23 
      (5) สมรรถนะการวิเคราะห์และสังเคราะห์ 25 
      (6) สมรรถนะการสื่อสารและการจูงใจ 34 
      (7) สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 37 
      (8) สมรรถนะการมีวิสัยทัศน์ 38 
 3. ภาวะผู้นํา 40 
 4. กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา 

42 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน  
   (1) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 55 
   (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 70 
   (3) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 92 
   (4) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 107 
   (5) กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ. 2551  132 
   (6) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ. 2540 139 
   (7) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 148 
   (8) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 155 
   (9) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 180 
   (10) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 188 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
ความสามารถในการบริหารงานในหน้าที่   
มาตรฐานตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 224 
 (1) การบังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอํานาจ  
      และหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  
      ข้อบังคับนโยบาย และวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 

228 

 (2) การวางแผนการศึกษาประเมินและจัดทํารายงานเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา 231 
 (3) การจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนา  
       สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การนิเทศ และการวัดผลประเมินผล       

236 

 (4) การส่งเสริมและการจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  
      นอกระบบและตามอัธยาศัย 

253 

 (5) การจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษา 260 
 (6) การบริหารงบประมาณ การเงินและทรัพย์สิน 282 
 (7) การวางแผนการบริหารงานบุคคล การสรรหา การบรรจุ แต่งตั้ง การเสริมสร้าง 
       ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานวินัยการรักษาวินัย การดําเนินการทางวินัย  
       การออกจากราชการ การอุทธรณ์  การร้องทุกข์ 

364 

 (8) การจัดทํามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 
     สถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานของข้าราชการครูและ 
     บุคลากรทางการศึกษา 

410 
 

 (9) การส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีการพัฒนา 
     อย่างต่อเนื่อง 

431 
 

 (10) การประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพื่อ 
       การศึกษาและให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชน         

453 
 

 (11) การควบคุมภายใน 466 
 (12) การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนหรือนักศึกษา 473 
ความรอบรู ้  
   (1) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 482 
   (2) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 493 
   (3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 พ.ศ. 2560-2564 516 
   (4) นโยบายสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 530 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

เรื่อง หน้า 
 

แนวข้อสอบ  
   1. สมรรถนะและทฤษฎีการบริหาร 572 
   2. กฎหมายในการปฏิบัติงาน  
       (1) กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ  583 
       (2) กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 587 
       (3) กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 593 
       (4) กฎหมายว่าด้วยสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา 604 
       (5) กฎหมายว่าด้วยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 614 
       (6) กฎหมายว่าด้วยคุ้มครองเด็ก 621 
       (7) กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 637 
       (8) กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 644 
       (9) กฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 651 
   3. ความสามารถการบริหารงานในหน้าที่ 661 
   4. ความรอบรู้   
       (1) นโยบายรัฐบาล ความเคลื่อนไหวทางการเมืองและสังคม 704 
       (2) ความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจ 716 
       (3) ยุทธศาสตร์ชาติ 724  
       (4) ความรู้เกี่ยวกับ ASEAN 726 
       (5) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 728 
       (6) นโยบายการศึกษาสําคัญ 729 
       (7) แผนการศึกษาแห่งชาติ 734 
       (8) แผนพัฒนาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 12 738 
       (9) แผนปฏิบัติการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
            ประจําปีงบประมาณ 2561  

739 

       (10) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 741 
 เฉลยแบบทดสอบ   742 

 
 


