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ค าน า 

 

 ด้วยส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง
รองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัดรำยละเอียดตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลง
วันที่ 27 สิงหำคม 2563  ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำดังกล่ำวก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ และจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร  

 ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำเป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ ในกำรนี้ ได้ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร กำรประเมินผล รวมทั้งจัดท ำ
รำยละเอียดประกอบกำรด ำเนินกำรพัฒนำ เพ่ือเป็นกรอบ ทิศทำง แนวปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมี
ควำมรู้ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม ยึดหลักธรรมมำภิบำลในกำร
บริหำรจัดกำรศึกษำ ในอันที่จะท ำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำ
แก่รำชกำร และเป็นเอกสำรส ำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำให้
เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. ก ำหนดอย่ำงมีประสิทธิภำพ  

 ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรระดับสูงที่ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ สนับสนุน ตลอดจนคณะท ำงำนจัดท ำ
รำยงำนรำยละเอียดหลักสูตร และคณะกรรมกำรด ำเนินกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งรอง
ศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งผู้ทีเ่กี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้ 
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คู่มือการเรียนรู้ในสภาพจริง 

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
***************************** 

 
 
 
 ด้วยส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่ง
รองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด รำยละเอียดตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19  
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563  ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำดังกล่ำวก ำหนดให้ส ำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรเป็นผู้ด ำเนินกำรพัฒนำ และจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร  
 
 
 
 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร 
ทำงกำรศึกษำ ด ำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร และจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้
ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ในกำรนี้ ได้จัดท ำหลักสูตรให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกให้ด ำรงต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมท่ีส ำนักงำน ก.ค.ศ. ก ำหนด โดยมีระละเอียดดังนี้ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์หลักสูตร  
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ   
 1. เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่งของรอง
ศึกษำธิกำรจังหวัด ควำมเป็นผู้น ำทำงกำรศึกษำ และกำรเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด 
 2. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  ตลอดจนมี
ควำมรอบรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
กำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้  
 3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริง น ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย 
 4. เสริมสร้ำงสุขภำพกำย สุขภำพจิต ค่ำนิยม อำรมณ์ สังคม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี  
 5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
โครงสร้างหลักสูตร  

ประกอบด้วย 3 ส่วน  ไม่น้อยกว่ำ 38 วัน  
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จ ำนวน 16 วัน 102 ชั่วโมง )  
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จ ำนวน 16 วัน) 

ความเป็นมา 

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
(จ ำนวน 6 วัน) 
 

 รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร  มีดังนี้ 

 ส่วนที ่1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จ านวน 16 วัน 102 ชั่วโมง)  

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (48 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์  9 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล      9 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน 3 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร 3 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ   (6 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3  ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 2.2     วินัย กำรด ำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
                         จัดการศึกษา (12 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 3.1     กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด

กำรศึกษำ 
6 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้น ำทำงวิชำกำร 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา (27 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที่ 4.1     ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร 3  ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 18 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย  (9 ชั่วโมง) 
รำยวิชำที ่5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือใน

กำรพัฒนำกำรศึกษำ 
3 ชั่วโมง 

รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง 
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  ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จ านวน 16 วัน)  
    ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มี
นวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ง  
มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย
ภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ 
  ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัด (จ านวน 6 วัน) 
   ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ 
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ในสภำพจริง  
แล้วน ำเสนอเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย 
 
ระยะเวลาในการพัฒนา 
  ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จ ำนวน 38 วัน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จ ำนวน  16 วัน 
  ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง  จ ำนวน 16 วัน 
  ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด 
จ ำนวน 6 วัน  
 
การประเมินผลการพัฒนา 

1. การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร  
1.1 กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ และ 
1.2 กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 

1.1 การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ 
ร้อยละ 80 

1.2 การประเมินผลการพัฒนา 
1. การประเมินก่อนการพัฒนา 

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบควำมรู้
ที่เก่ียวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะส ำหรับต ำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด 

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 และแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
(ร้อยละ 40) ประกอบด้วย 
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3.1 ประเมินรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล) และทักษะในกำรน ำเสนอ (ร้อยละ 30) 

3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10) 
3. การประเมินหลังการพัฒนา 

กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (รอ้ยละ 10) 
 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจ ำแนกตำมระยะเวลำกำรพัฒนำที่  
       ก.ค.ศ. ก ำหนด 

 

ก่อน 
ระหว่าง 

หลัง 
ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3  

1.1 ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด 
1.2 การประเมินผลการพัฒนา 

ก่อน ส่วนที่ 1  
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2  
(ร้อยละ 20) 

ส่วนที่ 3  
(ร้อยละ 40) 

หลัง 
(ร้อยละ 10) 

Pre-test 1. ประเมินกำร
สรุปองค์
ควำมรู้  
(ร้อยละ 20) 

1. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ใน
สภำพจริง (ร้อยละ 10) 

1. ประเมินรำยงำน
กำรศึกษำส่วนบุคคล 
IS (แผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล) และ
ทักษะในกำรน ำเสนอ 
(ร้อยละ 30) 

Post-test 
(ร้อยละ 10) 

2. ประเมิน
พฤติกรรม 
(ร้อยละ 10) 

2. กำรสรุปองค์ควำมรู้จำก 
กำรเรียนรู้จำกสภำพจริง  
(ร้อยละ 10) 

2. ประเมินพฤติกรรม 
 (ร้อยละ 10) 

   

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

ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
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 ส ำนักงำน ก.ค.ศ. ได้ก ำหนดให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำม
มำตรฐำนต ำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ 
ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ  
 ในกำรนี้ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ก ำหนดรำยละเอียดกำรพัฒนำ
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง จ ำนวน 16 วัน ณ ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  ดังนี้  
 

วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 1. มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับบริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 2. เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่ประสบผลส ำเร็จและที่มีผลกำรปฏิบัติงำน
ที่เป็นเลิศ 
 3. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรน ำควำมรู้และ
ประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ 
 4. สำมำรถวิเครำะห์  สังเครำะห์  สภำพแวดล้อมภำยนอก ภำยในขององค์กรเพ่ือก ำหนดทิศทำง  
กำรพัฒนำกำรศึกษำของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และปัจจัยส ำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด และจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
 1. บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 2. บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน 
 4. กำรบริหำรจัดกำรเครือช่ำย 
 5. กำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรศึกษำส่วนบุคคล ระยะเวลำ 1 วัน 
 2. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด ระยะเวลำ 1 วัน 
 3. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ระยะเวลำ 2 วัน 
 4. เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน  ระยะเวลำ 5 วัน 
 5. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ระยะเวลำ 2 วัน 
 6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระยะเวลำ 2 วัน 
  7. กำรสรุปองค์ควำมรู้และจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ระยะเวลำ 3 วัน  
 
  

การเรียนรู้ในสภาพจริง 
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แนวทางการจัดกิจกรรม 
 1. เรียนรู้และฝึกประสบกำรณ์ในส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีนวัตกรรมหรือกำรปฏิบัติงำนดีเด่น
เป็นแบบอย่ำงได ้โดยจัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำแบบสุ่มเลือกกลุ่มละ 2-3 คน 
 2. เรียนรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด 
 3. เรียนรู้บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน 
 4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ 
 5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ 
 2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 
  2.1 สังเกตพฤติกรรม ได้แก่ ควำมรับผิดชอบ ควำมมีน้ ำใจ กำรให้ควำมร่วมมือ กำรแสดงออก 
กำรควบคุมอำรมณ์ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น กำรบริหำรเวลำ ท ำงำนเป็นทีม 
  2.2 สรุปองค์ควำมรู้ ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อยอด 
ประโยชน์ของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ควำมสอดคล้องกับนโยบำยทำงกำรศึกษำ และกำรส่งทันเวลำ 
 3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ 
  ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 
รายช่ือหน่วยพัฒนา  
   

ที ่ หน่วยพัฒนา ที ่ หน่วยพัฒนา 
1 สนง.ศธจ.ชัยนำท    20 สนง.ศธจ.ตรำด 

2 สนง.ศธจ.ลพบุรี   21 สนง.ศธจ.ปรำจีนบุร ี

3 สนง.ศธจ.สระบรุ ี 22 สนง.ศธจ.เลย 

4 สนง.ศธจ.อุทัยธำนี   23 สนง.ศธจ.อุดรธำน ี

5 สนง.ศธจ.นนทบุร ี 24 สนง.ศธจ.หนองบัวล ำภ ู

6 สนง.ศธจ.นครปฐม 25 สนง.ศธจ.ขอนแก่น   
7 สนง.ศธจ.กทม. 26 สนง.ศธจ.มหำสำรคำม   
8 สนง.ศธจ.กำญจบรุ ี 27 สนง.ศธจ.ชัยภูมิ   
9 สนง.ศธจ.รำชบุรี   28 สนง.ศธจ.นครรำชสีมำ   
10 สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี   29 สนง.ศธจ.บุรรีัมย ์
11 สนง.ศธจ.ประจวบคีรีขันธ ์ 30 สนง.ศธจ.สรุินทร์   
12 สนง.ศธจ.สมุทรสงครำม 31 สนง.ศธจ.อุบลรำชธำนี 
13 สนง.ศธจ.นครศรีธรรมรำช   32 สนง.ศธจ.เชียงใหม่   
14 สนง.ศธจ.สงขลำ   33 สนง.ศธจ.เชียงรำย   
15 สนง.ศธจ.กระบี่   34 สนง.ศธจ.พะเยำ 
16 สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรำ   35 สนง.ศธจ.พิษณุโลก 
17 สนง.ศธจ.ชลบุรี   36 สนง.ศธจ.เพชรบูรณ ์
18 สนง.ศธจ.ระยอง   37 สนง.ศธจ.นครสวรรค ์
19 สนง.ศธจ.จันทบุรี     
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แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง 
 

วันที่ กิจกรรม หมายเหตุ 
1 รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรจัดท ำ

รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล) 

 

2 เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด   

3 - 4 ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 

 

5 - 9 เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน  

10 -11 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย  

12 - 13 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ  

14 - 16 กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จ ำนวน 1 ฉบับ และจัดท ำกำรศึกษำส่วน
บุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)  
จ ำนวน 1 เล่ม และจัดเตรียม PowerPoint น ำเสนอ 

 

 

หมายเหตุ ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
 
การประเมินผลการพัฒนา  
 1. องค์ประกอบของกำรประเมินผลกำรพัฒนำ แบ่งออกเป็น 3 องค์ประกอบ ได้แก่  

1. กำรประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม  
2. กำรประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง  
3. กำรประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 

 กำรประเมินผลกำรพัฒนำในส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง ข้อ 2 และ ข้อ 3 คิดเป็นร้อยละ 20 ของ
กำรประเมินผลกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร ผู้ประเมิน ได้แก ่คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำม
สภำพจริงที่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแต่งตั้ง 
 2. เกณฑ์กำรประเมินเพ่ือตัดสินกำรผ่ำนหลักสูตร ประกอบด้วย  
  1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ 
  2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและ 
กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 
 3. เครื่องมือประเมินผล ประกอบไปด้วย แบบประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม (ป.รศธจ.2.0) 
แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ป.รศธจ.2.1) และแบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำร
เรียนรู้ในสภำพจริง  (ป.รศธจ.2.2) รำยละเอียดดังนี้ 
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ที ่ เครื่องมือประเมิน 
รหัสแบบ
ประเมิน 

ร้อยละ ประเภท เกณฑ์การประเมิน ผู้ประเมิน 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง   (20)    
1 แบบประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม ป.รศธจ.2.0 

  
 คณะกรรมกำรประเมินผล

กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง 

2 แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง  ป.รศธจ.2.1 10 งำนเดี่ยว ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น 

ดีมำก  (9-10)  
ดี (7-8)  
พอใช้ (5-6)   
ปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 5) 

คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง 

3 แบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ใน
สภำพจริง   

ป.รศธจ.2.2 10 งำนกลุ่ม ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น 

ดีมำก  (9-10)  
ดี (7-8)  
พอใช้ (5-6)   
ปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 5) 

คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง 

 

 
7 



9 
 

 

บทบาทหน้าที่ของหน่วยพัฒนา 
 1. ศึกษำคู่มือกำรเรียนรู้ในสภำพจริง  

2. แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ต ำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด ซึ่งประกอบด้วย ศึกษำธิกำรจังหวัด รองศึกษำธิกำร
จังหวัด หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวน 2 – 3 คน 

3. รับรำยงำนตัวและรับเอกสำรกำรประเมินที่สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
จัดส่งให้กับผู้แทนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำน ำไปมอบให้ ประกอบด้วย 

1 แบบประเมินระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม ตำมแบบ ป.รศธจ.2.0   
2 แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.รศธจ.2.1 และ 
3 แบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.รศธจ.2.2 (งำนกลุ่ม) 

4. ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง และผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
เพ่ือรับทรำบบทบำทหน้ำที่ วำงแผนกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 

5. น ำส่งเอกสำรกำรประเมินให้คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง เพ่ือ
ด ำเนินกำรประเมินผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 

6. ด ำเนินกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ โดยกำรให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 
ก ำกับ ติดตำม  

7. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำในกำรจัดท ำกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์ 
กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) ซึ่งผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจะน ำไปน ำเสนอในส่วนที่ 3 ของกำรพัฒนำต่อไป 

8. ด ำเนินกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงตำมแบบที่ก ำหนด 
9. รำยงำนผลกำรประเมินกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงไปยังสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ

บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  
 9.1 รวบรวมผลกำรประเมินจำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 

9.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องของข้อมูลและกำรลงนำมของผู้ประเมินให้ครบถ้วน 
9.3 รวบรวมผลกำรประเมินตำมแบบในข้อ 3 ใส่ซองปิดผนึกมอบให้ผู้แทนผู้เข้ำรับกำรพัฒนำน ำส่ง

ให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในวันแรกของกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในส่วนที่ 3  
 

บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริง 
1. ร่วมวำงแผนและด ำเนินกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ในสภำพจริงให้กับผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ โดยกำรให้

ค ำปรึกษำ แนะน ำ ก ำกับ ติดตำม  
2. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำในกำรจัดท ำกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ ์

กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) ซึ่งผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจะน ำไปน ำเสนอในส่วนที่ 3 ของกำรพัฒนำต่อไป 
3. ประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริงของแต่ละหน่วยพัฒนำด ำเนินกำรประเมินผู้เข้ำ

รับกำรพัฒนำ ได้แก่  
1. ระยะเวลำเข้ำร่วมกิจกรรม ตำมแบบ ป.รศธจ.2.0   
2. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.รศธจ.2.1 และ 
3. กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ตำมแบบ ป.รศธจ.2.2 (งำนกลุ่ม) 
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4. ประชุมคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง  แล้วสรุปคะแนนใน
ภำพรวมของกำรประเมิน 

5. ลงชื่อก ำกับผลกำรประเมินโดยผู้แทนคณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพ
จริง จ ำนวน 1 คน  

 
บทบาทของผู้เข้ารับการพัฒนา  
 1. รำยงำนตัว เข้ำร่วมประชุมเพ่ือวำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริง 
 2. วำงแผนกำรจัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) 
 3. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด  
 4. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด 
 5. เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กร ระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย 
 6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 7. กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จ ำนวน 1 ฉบับ  
 8. จัดท ำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) จ ำนวน 
1 เล่ม และจัดเตรียม PowerPoint น ำเสนอ 
 9. ส่งรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) ให้สถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ในวันแรกของกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในส่วนที่ 3 
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ตาราง รำยละเอียดชิ้นงำนที่ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องจัดท ำ 
 

ประเด็น รำยละเอียด 
งานกลุ่ม 
1 กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้

ในสภำพจริง ตำมแบบ ง.รศธจ.2.1 
งานกลุ่มในภาพรวมของจังหวัด 
ทั้งต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
และศึกษาธิการจังหวัด

 

1. ศึกษำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ที่ส ำนักงำน 
   ศึกษำธิกำรจังหวัด 
2. สรุปองค์ควำมรู้ตำมแบบ ง.รศธจ.2.1  
3. น ำควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริงมำเสำวนำทำงวิชำกำรใน 
   ภำพรวมของจังหวัด ณ สคบศ. ในกำรพัฒนำ ส่วนที่ 3  
4. สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม ได้ที่  
http://gg.gg/m24w3 

งานเดี่ยว 
1 รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS  

ตำมแบบ ง.รศธจ.3.1 
1. เล่มรำยงำน จ ำนวน 1 เล่ม  
2. ส่งเอกสำรในวันแรกของกำรพัฒนำส่วนที่ 3 ณ สคบศ. 

2 เตรียมน ำเสนอรำยงำนกำรศึกษำ
ส่วนบุคคล : IS  
ตำมแบบ ง.รศธจ.3.1 

 

1. PowerPoint น ำเสนอบนเวที คนละ 5 นำที และตอบข้อซักถำม     
   5 นำท ี
2. น ำเสนอบนเวทีต่อวิทยำกรและหรือวิทยำกรพ่ีเลี้ยง คนละ  
   5 นำที และตอบข้อซักถำม 5 นำท ี
4. สำมำรถดำวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม ได้ที่  
http://gg.gg/m24w3 
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ภาคผนวก 
แบบประเมินและใบงาน 
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แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง  
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 
หน่วยฝึกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด........................................................................... 

เลขที ่ ชื่อ–ชื่อสกุล 

รายการประเมิน 

ความ
รับผิดชอบ 

ความมี
น้ าใจ 

การให้
ความ
ร่วมมือ 

การ
แสดงออก 

การ
ควบคุม
อารมณ ์

การ
สื่อสาร 

มนุษย
สัมพันธ์ 

รับฟัง
ความ
คิดเห็น 

การ
บริหาร
เวลา 

ท างาน 

เป็นทีม 
รวม 

10  

คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10  

คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 
คะแนน 

10 

 คะแนน 

100  

คะแนน 

1             
2             
3             
4             
5             

 

หมายเหตุ  ระดับคะแนนกำรประเมินแตล่ะประเด็น  ดมีำก  (9-10)   ดี (7-8)  พอใช้  (5-6)  ปรับปรงุ (ต่ ำกว่ำ 5)                                                               
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ป.รศธจ.2.1  
(เดี่ยว) 

            ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 

                  (.............................................................) 

     ต ำแหน่ง............................................................................ 
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แบบสรุปประเมินระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา 
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 
กลุ่มท่ี................................  

หน่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด.................................        

ค าชี้แจง  -. ให้ใส่เครื่องหมำย  แทน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 

      -. ให้ใส่เครื่องหมำย  แทน กำรขำดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เลขที ่ ชื่อ-สกลุ 

เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม รวมเวลา
(วัน) วันที่  

1 
วันที่  
2 

วันที่  
3 

วันที่  
4 

วันที่  
5 

วันที่  
6 

วันที่  
7 

วันที่  
8 

วันที่  
9 

วันที่  
10 

วันที่  
11 

วันที่  
12 

วันที่ 
13 

วันที่ 
14 

วันที่ 
15 

วันที ่
16 

1                   
2                   
3                   
4                   
5                   

ป.รศธจ.2.0  

            ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง 

                  (.............................................................) 

     ต ำแหน่ง............................................................................ 
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แบบประเมินการสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง   
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 

ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 
กลุ่มที่................ 
หน่วยฝึกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...........................….….. 

 

เลขที่ ชื่อ-สกุล 

รำยกำรประเมิน 

องค์
ควำมรู้
จำกกำร
เรียนรู้ใน
สภำพจริง 

ประเด็น
ที่ควร
พัฒนำ
ต่อยอด 

ประโยชน์
ของข้อ 

สังเกตและ
ข้อเสนอ 

แนะ 

ข้อเสนอ 
แนะ

สอดคล้อง
กับนโยบำย

ทำงกำร
ศึกษำ 

กำรส่ง 
ทันเวลำ 

รวม 
50 

คะแนน 

10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 10 คะแนน 

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

   หมายเหตุ   ระดับคะแนนกำรประเมินแตล่ะประเด็น  ดีมำก  (9-10)  ดี (7-8)  พอใช้ (5-6)  ปรับปรุง (ต่ ำกว่ำ 5) 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

ป.รศธจ.2.2  
(กลุ่ม) 

   ลงชื่อ........................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง  

          (.......................................................) 

   ต ำแหน่ง....................................................... 
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ใบงาน 
การสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง   

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 

 

กลุ่มท่ี........... ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...................................................................... 
1. สมำชิกกลุ่ม  

ที ่ ชื่อ-นามสกุล เลขที่ 
1   
2   
3   
4   

 
2. องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง  
   2.1 สภำพปัจจุบันและบริบทส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
   2.2 ประเด็นที่มีควำมโดดเด่น 
 1) บุคลำกร 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
 2) ระบบกำรบริหำรงำน 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................ ....................................................................... 
 3) ควำมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ อำคำรสถำนที่ 
............................................................................................................................. ...................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 

4) อื่น ๆ 
............................................................... ....................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
3. ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อยอด 
............................................................................................................................. ...................................... 
4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (กำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้) 
............................................................................................................................. ...................................... 
................................................................................ ................................................................................... 
  

ง.รศธจ.2.1  
(กลุ่ม) 
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ใบงาน  
แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 

 
ค าชี้แจง  

ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมศึกษำรำยละเอียดของขั้นตอนตำมกิจกรรมตำมใบงำน โดยให้จัดท ำเป็นรำยงำน
ควำมยำวประมำณ 15–20 หน้ำกระดำษ A4 ตำมประเด็นที่ก ำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ  

ส่วนที่ 1 กำรน ำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป 
ส่วนที่ 2 กำรน ำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ (เน้นบริบทด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล) พร้อมทั้งวิเครำะห์

ปัญหำและสำเหตุของปัญหำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด  
บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ีเกิดข้ึนจริงภำยในจังหวัด 
 ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ ทั้งนี้ให้
วิเครำะห์ครอบคลุมสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร และสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ดังนี้ 
  3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ให้ศึกษำและวิเครำะห์ โอกำส และภำวะคุกคำม 
ของสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำรว่ำมีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภำคและจุลภำค  

(1) กำรวิเครำะห์ระดับมหภำค โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ว่ำอิทธิพลของกำรเมือง  
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่ำนิยม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในระดับโลกและระดับประเทศว่ำมี
อิทธิพลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร  

(2) กำรวิเครำะห์ระดับจุลภำค ให้ศึกษำและวิเครำะห์อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม 
ภำยนอกของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ปัญหำและควำม
ต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นด้ำนกำรศึกษำ ฯลฯ ว่ำที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร 
  3.2 กำรวิ เครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน โดยให้ศึกษำและวิ เครำะห์ว่ำอิทธิพลของ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร เช่น ทรัพยำกรขององค์กำร แบบแผนของกำรบริหำรจัดกำร  เทคโนโลยีและ
ระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรกำรศึกษำ ศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคคล ทีมงำน ลักษณะของผู้บริหำร 
ฯลฯ ว่ำองค์ประกอบหรือปัจจัยเหล่ำนี้มี จุดแข็ง และ จุดอ่อน อย่ำงไร เพ่ือน ำไปประกอบในกำรตัดสินใจใน
กำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  

ส่วนที่ 4 กำรก ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด จำกผลกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้ง 2 ลักษณะ ให้ผู้เข้ำรับกำรอบรมน ำมำใช้ในกำรจัดท ำ
เป็นแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยจัดท ำเป็นแผนระยะ
กลำง (4 ปี) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เป้ำหมำย 
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ทรัพยำกรรวมทั้งแหล่งที่มำของทรัพยำกร (ภำคผนวก) โดยให้มีควำมชัดเจนและมี
ควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ รวมทั้งยกตัวอย่ำงโครงกำรตำมแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลมำจ ำนวน 1 โครงกำรที่แสดงรำยละเอียดถึง ชื่อโครงกำร หลักกำรและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย 
(ปริมำณและคุณภำพ) วิธีด ำเนินกำร แผนกำรปฏิบัติงำน งบประมำณ กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร ตัวชี้วัด
และค่ำเป้ำหมำย ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

ส่วนที่ 5 กำรน ำเสนอปัจจัยส ำคัญของกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป 

ง.รศธจ.3.1  
(เดี่ยว) 



18 
 

 

 
 (รูปแบบรายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) 

 
 (ปก) 

      
 

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล IS แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 
 

ชื่อเรื่อง................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

ชื่อผู้จัดท า..........................................................เลขที่........... 
 
 
 
 
 
 

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม 
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 

รุ่นที่ 1/2563 
 
 
 
 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ.2563 
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ปก 
ค าน า 
สารบัญ 
ส่วนที่ 1 กำรน ำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป 
   กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์มีขั้นตอนส ำคัญ ดังนี้ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................. ............... 
   ................................................................................................................ ............................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................. ............................................................... 
   ............................................................................................................................. ................ 
 
ส่วนที่ 2 กำรน ำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ (เน้นบริบทด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล) พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและ 

 สำเหตุของปัญหำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด  
 บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ท่ีเกิดข้ึนจริงภำยในจังหวัด (ประมำณ 5 หน้ำกระดำษ A4) 
 บริบทของจังหวัดโดยย่อ (เน้นบริบทด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล) 
  ............................................................................................................................. ................ 

   ............................................................................. ................................................................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
    ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
 

ปัญหำและสำเหตุของปัญหำด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำในระดับ
จังหวัด (ระบุข้อมูลส ำคัญ) 

  ................................................................................................................ ............................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................. ............................................................... 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
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ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรก ำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก  

สภำพแวดล้อมภำยนอกระดับมหภำค 
โอกำส (Opportunity) ภำวะคุกคำม (Treat) 

 
 
 
 
 

 

สภำพแวดล้อมภำยนอกระดับจุลภำค 
โอกำส (Opportunity) ภำวะคุกคำม (Treat) 

 
 
 
 
 
 

 

 
 3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน  

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
 
 
 
 
 
 

 

 
ส่วนที่ 4 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  
 
วิสัยทัศน์  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ....................................................................................................................................... ...... 
พันธกิจ  
   ................................................................................................................ ............................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................. ............................................................... 
   ............................................................................................................................. ................ 
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เป้ำประสงค์  
   .............................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .......................................................................................................... ................................... 
ยุทธศำสตร์  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
กลยุทธ์  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ........................................................................... .................................................................. 
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 4 ปี  
(25……- 25……)  

ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด………………………………… 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ………………………………………… 
 

โครงกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัด
และ 
ค่ำ

เป้ำหมำย 

งบประมำณ แหล่ง
งบประมำณ 

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ 

สอดคล้อง 
256.. 256.. 256.. 256.. ยุทธศำสตร์

ชำติ 
ยุทธศำสตร์ 

ศธ. 

 
 

          

 
 

          

 
ตัวอย่างโครงการตามแผนกลยุทธ์การพัฒนางานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ชื่อโครงกำร.................................................................................................................. ............... 
หลักกำรและเหตุผล  
   .............................................................................................. ............................................... 
   ............................................................................................................................. ................ 
วัตถุประสงค์  
   .............................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ................ 
เป้ำหมำย (ปริมำณและคุณภำพ) 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
วิธีด ำเนินกำร  
   .............................................................................................. ............................................... 
   ............................................................................................................................. ................ 
แผนกำรปฏิบัติงำน  
   .............................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ................ 
งบประมำณ  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................. ................................ 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงโครงกำร  
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
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ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
   ............................................................................ ................................................................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
 
ส่วนที่ 5 ปัจจัยส ำคัญของกำรจัดท ำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของส ำนักงำนศึกษำธิกำร 

 จังหวัด 
   ............................................................................................................................. ................ 
   .............................................................................................................................................  
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................................................................... .............. 
   ................................................................................................................. ............................ 
   ............................................................................................................................. ................ 
   ............................................................................... .............................................................. 
   ............................................................................................................................. ................ 
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คณะผู้จัดท า 
1. นำยประเสริฐ  บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ 
3. ดร.วีระ  แข็งกสิกำร ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ 
2. ดร.วรัท  พฤกษำทวีกุล ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร ที่ปรึกษำ 
4. ดร.พิเชฐ  โพธิ์ภักด ี รองศึกษำธิกำรภำค 2 ที่ปรึกษำ 
5. ดร.สัมนำกำรณ์  บุญเรือง ผู้อ ำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ 

และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ที่ปรึกษำ 

6. ดร.พรอัญชลี  พุกชำญค้ำ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หัวหน้ำคณะผู้จัดท ำ 
7. นำงสุพรรณี  สมิท ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
8. นำงสำวสุนทรี  ไกรกำบแก้ว ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
9. นำงณัฏธิดำ  ฤทธำภัย ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 

10. นำงอ ำพร  จิตรใจ ครูช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
11. นำงกรรัตน์  โชคประเสริฐ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
12. นำงสำวประนอม โพธิ์นิ่มแดง นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำรพิเศษ คณะผู้จัดท ำ 
13. นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร คณะผู้จัดท ำ 
14. นำยอุเทน  นวสุธำรัตน์ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร คณะผู้จัดท ำ 
15. นำยอนันต์ศักดิ์  สร้ำงค ำ ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
16. นำงสำวจตุณี  ประภำสะวัต ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
17. นำงสำวจุฑำมำศ  คุ้มเณร ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
18. นำงสำวเกษร  จตุเทน ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
19. นำยกรกช  สำรโท ครูผู้ช่วย คณะผู้จัดท ำ 
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