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คานา
ด้วยสำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด รำยละเอียดตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลง
วันที่ 27 สิงหำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำดังกล่ำวกำหนดให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตร
สำนัก งำนปลัด กระทรวงศึกษำธิก ำรได้มอบหมำยให้ส ถำบันพัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุค ลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็น ผู้ ดำเนิน กำรพัฒ นำ ในกำรนี้ ได้ดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร กำรประเมินผล รวมทั้งจัดทำ
รำยละเอียดประกอบกำรดำเนินกำรพัฒนำ เพื่อเป็นกรอบ ทิศทำง แนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมี
ควำมรู้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม ยึดหลักธรรมมำภิบำลในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ในอันที่จะทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำ
แก่รำชกำร และเป็นเอกสำรสำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณคณะผู้บริ หำรระดับสูงที่ให้ คำปรึกษำ แนะนำ สนับสนุน ตลอดจนคณะทำงำนจัดทำ
รำยงำนรำยละเอียดหลักสูตร และคณะกรรมกำรดำเนินกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรอง
ศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้
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คู่มือการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
*****************************

ความเป็นมา
ด้วยสำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด รำยละเอียดตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19
ลงวัน ที่ 27 สิ งหำคม 2563 ซึ่ งหลั กเกณฑ์และวิธีก ำรพัฒ นำดั งกล่ ำวกำหนดให้ ส ำนักงำนปลั ดกระทรวง
ศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
สำนั กงำนปลั ดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้ ส ถำบันพัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุค ลำกร
ทำงกำรศึกษำ ดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ในกำรนี้ ได้จัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมที่สำนักงำน ก.ค.ศ. กำหนด โดยมีระละเอียดดังนี้ดังนี้
วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. เสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะกำรปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง
ของศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ควำมเป็ น ผู้ น ำทำงกำรศึ ก ษำ และกำรเป็ น ผู้ แ ทนของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
ในจังหวัด
2. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตลอดจนมี
ควำมรอบรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง น ำเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
4. เสริ มสร้ ำงสุ ขภำพกำย สุ ขภำพจิต ค่ำนิยม อำรมณ์ สั งคม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงสร้างหลักสูตร
ประกอบด้วย 3 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 33 วัน
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จำนวน 11 วัน 75 ชั่วโมง )
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จำนวน 16 วัน)
ส่ ว นที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรี ย นรู้ แ ละกำรน ำเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ในจังหวัด (จำนวน 6 วัน)
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รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 11 วัน 75 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (33 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (6 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล
3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัด
การศึกษา (12 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด 6 ชั่วโมง
กำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพือ่ ส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา (15 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือ
3 ชั่วโมง
ในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
ให้ ผู้เข้ำรั บ กำรพัฒ นำเรีย นรู้ส ภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มี
นวัตกรรมหรื อมีก ำรปฏิบั ติงำนดีเด่ น เป็ นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรั บผิ ดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ ง
มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้คำปรึกษำ
แนะน ำ กำกับ ติดตำม ประเมิน ผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่ งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ

3
ส่ วนที่ 3 การรายงานผลการเรี ย นรู้ แ ละการน าเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา
ในจังหวัด (จานวน 6 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดทำแผนกลยุทธ์ กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์
และสังเครำะห์ ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ในสภำพจริ ง แล้วนำเสนอเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย
ระยะเวลาในการพัฒนา
ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จำนวน 33 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จำนวน 11 วัน
ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง จำนวน 16 วัน
ส่ ว นที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรี ย นรู้ และกำรน ำเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ
ในจังหวัด จำนวน 6 วัน
การประเมินผลการพัฒนา
1. การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร
1.1 กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ และ
1.2 กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
1.1 การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90
1.2 การประเมินผลการพัฒนา
1. การประเมินก่อนการพัฒนา
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบควำมรู้
ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำหรับตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด
2. การประเมินระหว่างการพัฒนา
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย
1.1 ประเมินจำกกำรสรุปองค์ควำมรู้ (ร้อยละ 20)
1.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย
2.1 พฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 10)
2.2 กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้จำกสภำพจริง (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย
3.1 ประเมินรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในจังหวัด) และทักษะในกำรนำเสนอ (ร้อยละ 30)
3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
3. การประเมินหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (ร้อยละ 10)
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจำแนกตำมระยะเวลำกำรพัฒนำที่
ก.ค.ศ. กำหนด
ระหว่าง
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
1.1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด
1.2 การประเมินผลการพัฒนา
ก่อน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
(ร้อยละ 30)
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 40)
Pre-test 1. ประเมินกำร 1. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ใน 1. ประเมินรำยงำน
สรุปองค์
สภำพจริง (ร้อยละ 10)
กำรศึกษำส่วนบุคคล
ควำมรู้
IS (แผนกลยุทธ์กำร
(ร้อยละ 20)
พัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด) และทักษะใน
กำรนำเสนอ (ร้อยละ
30)
2. ประเมิน
2. กำรสรุปองค์ควำมรู้จำก 2. ประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรม
กำรเรียนรู้จำกสภำพจริง
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
ก่อน

หลัง

หลัง
(ร้อยละ 10)
Post-test
(ร้อยละ 10)

เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำร
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

5
การเรียนรู้ในสภาพจริง
สำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำม
มำตรฐำนตำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์
ให้คำปรึกษำแนะน ำ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ในกำรนี้ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้กำหนดรำยละเอียดกำรพัฒนำ
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง จำนวน 16 วัน ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ดังนี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับบริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. เรี ย นรู้ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ที่ ป ระสบผลส ำเร็ จ และ ที่ มี ผ ล
กำรปฏิบัติงำนที่เป็นเลิศ
3. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
4. สำมำรถวิเครำะห์ สังเครำะห์ สภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยในขององค์กรเพื่อกำหนดทิศทำง กำรพัฒนำ
กำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด และปั จ จั ย ส ำคั ญ ของกำรบริ ห ำรเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด และจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริหำรจัดกำรเครือช่ำย
5. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
กิจกรรมการเรียนรู้
1. รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ระยะเวลำ 1 วัน
2. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด ระยะเวลำ 1 วัน
3. ศึ ก ษำ วิ เ ครำะห์ บทบำทภำรกิ จ โครงสร้ ำ ง อ ำนำจหน้ ำ ที่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบของส ำนั ก งำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ระยะเวลำ 2 วัน
4. เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน ระยะเวลำ 5 วัน
5. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ระยะเวลำ 2 วัน
6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระยะเวลำ 2 วัน
7. กำรสรุปองค์ควำมรู้และจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ระยะเวลำ 3 วัน
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แนวทางการจัดกิจกรรม
1. เรี ยน รู้ แ ล ะฝึ กป ระส บก ำร ณ์ ใ นส ำ นั ก งำ นศึ ก ษำ ธิ ก ำร จั ง ห วั ด ที่ มี นวั ต กร รม หรื อ
กำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ โดยจัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำแบบสุ่มเลือกกลุ่มละ 2-3 คน
2. เรียนรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
3. เรียนรู้บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ
การวัดและประเมินผล
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ
2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
2.1 สังเกตพฤติกรรม ได้แก่ ควำมรับผิดชอบ ควำมมีน้ำใจ กำรให้ควำมร่วมมือ กำรแสดงออก
กำรควบคุมอำรมณ์ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น กำรบริหำรเวลำ ทำงำนเป็นทีม
2.2 สรุปองค์ควำมรู้ ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อยอด
ประโยชน์ของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรส่งทันเวลำ
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
รายชื่อหน่วยพัฒนา
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

หน่วยพัฒนา
สนง.ศธจ.ชัยนำท
สนง.ศธจ.ลพบุรี
สนง.ศธจ.สระบุรี
สนง.ศธจ.อุทัยธำนี
สนง.ศธจ.นนทบุรี
สนง.ศธจ.นครปฐม
สนง.ศธจ.กทม.
สนง.ศธจ.กำญจบุรี
สนง.ศธจ.รำชบุรี
สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี
สนง.ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.ศธจ.สมุทรสงครำม
สนง.ศธจ.นครศรีธรรมรำช
สนง.ศธจ.สงขลำ
สนง.ศธจ.กระบี่
สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรำ
สนง.ศธจ.ชลบุรี
สนง.ศธจ.ระยอง
สนง.ศธจ.จันทบุรี

ที่
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

หน่วยพัฒนา
สนง.ศธจ.ตรำด
สนง.ศธจ.ปรำจีนบุรี
สนง.ศธจ.เลย
สนง.ศธจ.อุดรธำนี
สนง.ศธจ.หนองบัวลำภู
สนง.ศธจ.ขอนแก่น
สนง.ศธจ.มหำสำรคำม
สนง.ศธจ.ชัยภูมิ
สนง.ศธจ.นครรำชสีมำ
สนง.ศธจ.บุรรี ัมย์
สนง.ศธจ.สุรินทร์
สนง.ศธจ.อุบลรำชธำนี
สนง.ศธจ.เชียงใหม่
สนง.ศธจ.เชียงรำย
สนง.ศธจ.พะเยำ
สนง.ศธจ.พิษณุโลก
สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์
สนง.ศธจ.นครสวรรค์
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง
วันที่

กิจกรรม

1

รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ใ นสภำพจริ งและวำงแผนกำรจั ดท ำ
รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด)
เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด

2
3-4

ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

5-9

เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน

หมายเหตุ

10 -11 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
12 - 13 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
14 - 16 กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ และจัดทำกำรศึกษำส่วน
บุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) จำนวน 1 เล่ม
และจัดเตรียม PowerPoint นำเสนอ
หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
การประเมินผลการพัฒนา
1. องค์ประกอบของกำรประเมินผลกำรพัฒนำ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่
1. กำรประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม
2. กำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
3. กำรประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
กำรประเมินผลกำรพัฒนำในส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง ข้อ 2 และ ข้อ 3 คิดเป็นร้อยละ 20
ของกำรประเมินผลกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร ผู้ประเมิน ได้แก่ คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริงที่สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแต่งตั้ง
2. เกณฑ์กำรประเมินเพื่อตัดสินกำรผ่ำนหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
2. เกณฑ์ กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำ ทั้ ง ในส่ ว นของกำรประเมิ น ผลระหว่ ำ งกำรพั ฒ นำและ
กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3. เครื่องมือประเมินผล ประกอบไปด้วย แบบประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม (ป.ศธจ.2.0)
แบบประเมิ น พฤติก รรมกำรเรี ย นรู้ ในสภำพจริง (ป.ศธจ.2.1) และแบบประเมิ นกำรสรุป องค์ ควำมรู้ จำก
กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ป.ศธจ.2.2) รำยระเอียดดังนี้
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ที่

เครื่องมือประเมิน

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
1 แบบประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม

รหัสแบบ
ประเมิน

ร้อยละ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

ผู้ประเมิน

(20)
ป.ศธจ.2.0

2

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง

ป.ศธจ.2.1

10

งำนเดี่ยว

3

แบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ใน
สภำพจริง

ป.ศธจ.2.2

10

งำนกลุ่ม

ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)
พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)
พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)

คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง
คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง

คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง
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9
บทบาทหน้าที่ของหน่วยพัฒนา
1. ศึกษำคู่มือกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ศึกษำธิกำรจังหวัด รองศึกษำธิกำร
จังหวัด หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 – 3 คน
3. รับรำยงำนตัวและรับเอกสำรกำรประเมินที่สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
จัดส่งให้กับผู้แทนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำนำไปมอบให้ ประกอบด้วย
1 แบบประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม ตำมแบบ ป.ศธจ.2.0
2 แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.ศธจ.2.1 และ
3 แบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.ศธจ.2.2 (งำนกลุ่ม)
4. ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง และผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
เพื่อรับทรำบบทบำทหน้ำที่ วำงแผนกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
5. นำส่งเอกสำรกำรประเมินให้ คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง เพื่อ
ดำเนินกำรประเมินผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
6. ดำเนินกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงให้ กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ โดยกำรให้คำปรึกษำ แนะนำ
กำกับ ติดตำม
7. ให้คำปรึกษำแนะนำแก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำในกำรจัดทำกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) ซึ่งผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจะนำไปนำเสนอในส่วนที่ 3 ของกำรพัฒนำต่อไป
8. ดำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงตำมแบบที่กำหนด
9. รำยงำนผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงไปยังสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ
9.1 รวบรวมผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
9.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรลงนำมของผู้ประเมินให้ครบถ้วน
9.3 รวบรวมผลกำรประเมินตำมแบบในข้อ 3 ใส่ซองปิดผนึกมอบให้ผู้แทนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำนำส่ง
ให้ ส ถำบั น พั ฒ นำครู คณำจำรย์ และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำ ในวั น แรกของกำรเข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำ
ในส่วนที่ 3
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริง
1. ร่วมวำงแผนและดำเนินกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ โดยกำรให้
คำปรึกษำ แนะนำ กำกับ ติดตำม
2. ให้คำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำในกำรจัดทำกำรศึกษำส่ว นบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์
กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) ซึ่งผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจะนำไปนำเสนอในส่วนที่ 3 ของกำรพัฒนำต่อไป
3. ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง ของแต่ละหน่วยพัฒนำดำเนินกำรประเมิน ผู้เข้ำ
รับกำรพัฒนำ ได้แก่
1. ระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม ตำมแบบ ป.ศธจ.2.0
2. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.ศธจ.2.1 และ
3. กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.ศธจ.2.2 (งำนกลุ่ม)
4. ประชุม คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึ กปฏิ บัติกำรเรียนรู้ต ำมสภำพจริง แล้ ว สรุปคะแนนใน
ภำพรวมของกำรประเมิน
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5. ลงชื่อ กำกับ ผลกำรประเมิน โดยผู้ แ ทนคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึ กปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำม
สภำพจริง จำนวน 1 คน
บทบาทของผู้เข้ารับการพัฒนา
1. รำยงำนตัว เข้ำร่วมประชุมเพื่อวำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
2. วำงแผนกำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด)
3. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
4. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด
5. เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
7. กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ
8. จัดทำกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) จำนวน 1 เล่ม และ
จัดเตรียม PowerPoint นำเสนอ
9. ส่งรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) ให้สถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในวันแรกของกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในส่วนที่ 3
ตาราง รำยละเอียดชิ้นงำนที่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องจัดทำ
ประเด็น

รำยละเอียด

งานกลุ่ม
1 กำรสรุ ปองค์ควำมรู้ จำกกำรเรียนรู้ 1. ศึกษำข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ที่สำนักงำน
ในสภำพจริ ง ตำมแบบ ง.ศธจ.2.1 ศึกษำธิกำรจังหวัด
งานกลุ่ มในภาพรวมของจั งหวั ด 2. สรุปองค์ควำมรู้ตำมแบบ ง.ศธจ.2.1
ทั้งตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 3. นำควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริงมำเสำวนำทำงวิชำกำรใน
และศึกษาธิการจังหวัด
ภำพรวมของจังหวัด ณ สคบศ. ในกำรพัฒนำ ส่วนที่ 3
4. สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม ได้ที่
http://gg.gg/m23ps
งานเดี่ยว
1 รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS
ตำมแบบ ง.ศธจ.3.1

1. เล่มรำยงำน จำนวน 1 เล่ม
2. ส่งเอกสำรในวันแรกของกำรพัฒนำส่วนที่ 3 ณ สคบศ.
3. สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม ได้ที่
http://gg.gg/m23ps

2 เตรี ย มน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำ 1. PowerPoint นำเสนอบนเวที คนละ 5 นำที และตอบข้อซักถำม
ส่วนบุคคล : IS
5 นำที
ตำมแบบ ง.ศธจ.3.1
2. นำเสนอบนเวทีต่อวิทยำกรและหรือวิทยำกรพี่เลี้ยง คนละ
5 นำที และตอบข้อซักถำม 5 นำที
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ภาคผนวก
แบบประเมินและใบงาน
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ป.ศธจ.2.0
แบบสรุปประเมินระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
กลุ่มที่................................
หน่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ในสภำพจริงสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด.................................
คาชี้แจง - ให้ใส่เครื่องหมำย  แทน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน
- ให้ใส่เครื่องหมำย  แทน กำรขำดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน
เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
เลขที่

ชื่อ-สกุล

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15

รวมเวลา
วันที่ (วัน)
16

1
2
3
4
5
ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
(.............................................................)
ตำแหน่ง............................................................................
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ป.ศธจ.2.113
(เดี่ยว)

แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
หน่วยฝึกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...........................................................................
รายการประเมิน

เลขที่

ชื่อ–ชื่อสกุล

ความ
รับผิดชอบ

ความมี
น้าใจ

การให้
ความ
ร่วมมือ

10

10
คะแนน

10
คะแนน

คะแนน

การ
แสดงออก
10
คะแนน

การ
ควบคุม
อารมณ์

การ
สื่อสาร

มนุษย
สัมพันธ์

รับฟัง
ความ
คิดเห็น

การ
บริหาร
เวลา

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

10
คะแนน

ทางาน
เป็นทีม

รวม

10

100

คะแนน

คะแนน

1
2
3
4
5
หมายเหตุ ระดับคะแนนกำรประเมินแต่ละประเด็น ดีมำก (9-10) ดี (7-8) พอใช้ (5-6) ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)

ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
(.............................................................)
ตำแหน่ง............................................................................
13

14

แบบประเมินการสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง

ป.ศธจ.2.2
(กลุ่ม)

กลุ่มที่................
หน่วยฝึกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...........................….…..

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รำยกำรประเมิน
ประโยชน์ ข้อเสนอ
องค์
ประเด็น
แนะ
ของข้อ
ควำมรู้
ที่ควร
สอดคล้อง
จำกกำร
สังเกตและ กับนโยบำย
เรียนรู้ใน พัฒนำ
ข้อเสนอ
ทำงกำร
สภำพจริง ต่อยอด
แนะ
ศึกษำ
10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

กำรส่ง
ทันเวลำ

รวม
50
คะแนน

10 คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ ระดับคะแนนกำรประเมินแต่ละประเด็น ดีมำก (9-10) ดี (7-8) พอใช้ (5-6) ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ลงชื่อ........................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
(.......................................................)
ตำแหน่ง.......................................................
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ใบงาน
การสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง

ง.ศธจ.2.1
(กลุ่ม)

กลุ่มที่........... สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด......................................................................
1. สมำชิกกลุ่ม
ที่
ชื่อ-นามสกุล
เลขที่
1
2
3
4
2. องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
2.1 สภำพปัจจุบันและบริบทสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
2.2 ประเด็นที่มีควำมโดดเด่น
1) บุคลำกร
............................................................................................................................. ......................................
............................................................................................................................. ......................................
2) ระบบกำรบริหำรงำน
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
3) ควำมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ อำคำรสถำนที่
............................................................................................................................. ......................................
...................................................................................................................................................................
4) อื่น ๆ
............................................................................................................................. ......................................
....................................................................................................................................... ............................
3. ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อยอด
...................................................................................................................................................................
4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้)
...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ......................................
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ง.ศธจ.3.1
ใบงาน
(เดี่ยว)
แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
คาชี้แจง
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำรำยละเอียดของขั้นตอนกิจกรรมตำมใบงำน โดยให้จัดทำเป็นรำยงำนควำม
ยำวประมำณ 15–20 หน้ำกระดำษ A4 ตำมประเด็นที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยในจังหวัด
ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ ทั้งนี้ให้
วิเครำะห์ครอบคลุมสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร และสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ดังนี้
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ให้ศึกษำและวิเครำะห์ โอกาส และ ภาวะคุกคาม
ของสภำพแวดล้ อมภำยนอกองค์กำรว่ำมีอิทธิพลต่อ กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภำคและจุลภำค
(1) กำรวิเครำะห์ระดับมหภำค โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ว่ำอิทธิพลของกำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่ำนิยม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในระดับโลกและระดับประเทศว่ำมี
อิทธิพลต่อกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
(2) กำรวิเครำะห์ระดับจุลภำค ให้ศึกษำและวิเครำะห์ อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม
ภำยนอกของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ปัญหำและควำม
ต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นด้ำนกำรศึกษำ ฯลฯ ว่ำที่มีอิทธิพลต่อ กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
3.2 กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยใน โดยให้ ศึ ก ษำและวิ เ ครำะห์ ว่ ำ อิ ท ธิ พ ลของ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร เช่น ทรัพยำกรขององค์กำร แบบแผนของกำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยีและ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ ศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคคล ทีมงำน ลักษณะของผู้บริหำร
ฯลฯ ว่ำองค์ประกอบหรือปัจจัยเหล่ำนี้มี จุดแข็ง และ จุดอ่อน อย่ำงไร เพื่อนำไปประกอบในกำรตัดสินใจใน
กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ส่วนที่ 4 กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำกผลกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้ง 2 ลักษณะ ให้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมนำมำใช้ในกำรจัดทำเป็นแผนยุทธศำสตร์ ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยจัดทำเป็นแผนระยะกลำง (4 ปี) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ทรัพยำกรรวมทั้งแหล่งที่มำของ
ทรัพยำกร (ภำคผนวก) โดยให้มีควำมชัดเจนและมีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ
ส่วนที่ 5 กำรนำเสนอปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พร้อม
ทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
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(รูปแบบรายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด)
(ปก)

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด

ชื่อเรื่อง.................................................................................
ฃ

จัดทาโดย..........................................................เลขที่...........

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
รุ่นที่ 1/2563
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
2563
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ปก
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนสำคัญ ดังนี้
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยใน
จังหวัด (ประมำณ 5 หน้ำกระดำษ A4)
บริบทของจังหวัดโดยย่อ
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด (ระบุข้อมูลสาคัญ)
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
....................................................................................................................................... ......
......................................................................................................................... ....................
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ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค
โอกาส (Opportunity)
ภาวะคุกคาม (Treat)

สภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาค
โอกาส (Opportunity)
ภาวะคุกคาม (Treat)

3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ส่วนที่ 4 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
วิสัยทัศน์
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
พันธกิจ
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
เป้ำประสงค์
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
ยุทธศำสตร์
...................................................................................................................... .......................
............................................................................................................................. ................
กลยุทธ์
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (25…… - 25……)
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด……………………………….…………………
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ……………………….……………………………………
โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ
256. 256. 256. 256.

แหล่ง
งบประมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์
ชำติ
ศธ.

ส่วนที่ 5 ปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
............................................................................................................................. ................................
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