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ค าชี้แจง 
 
 แผนกิจกรรมการศึกษาชุดวิชา 23789   การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
ผู้น าทางการศึกษานี้   เป็นเอกสารส าคัญส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาแขนงวิชาบริหาร
การศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชานี้   เนื่องจากในระบบการเรียนการ
สอนทางไกล นักศึกษาต้องศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นแผนกิจกรรมการศึกษา
ฉบับนี้จึงเป็นคู่มือแนะแนวการประกอบกิจกรรมการเรียนของนักศึกษา ตลอดภาคต้น ปีการศึกษา 
2560 
 

แผนกิจกรรมฉบับนี้มีความแตกต่างจากแผนกิจกรรมที่ผ่านมาเนื่องจากมีการสัมมนาผ่ าน
ระบบe-Learning แทนการสัมมนาเสริมหนึ่งครั้ง ดังนั้น นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมการสัมมนาทั้ง    
การสัมมนาเสริม การสัมมนาผ่านระบบe-Learning และการสัมมนาเข้ม  ด้วยเหตุนี้นักศึกษาต้อง
ศึกษาแผนกิจกรรมการศึกษาประจ าชุดวิชาฉบับนี้ก่อนด าเนินกิจกรรมการเรียน เพ่ือจะได้ทราบถึง
รายละเอียดต่างๆ ได้แก่ โครงสร้างของเนื้อหาชุดวิชา การเตรียมตัวของนักศึกษา การด าเนินการ
ศึกษา งานที่ก าหนดให้ท า  การส่งงาน การเสนอผลงาน การประเมินผลการเรียน แนวทางการสัมมนา
แต่ละครั้ง ตารางการการศึกษาชุดวิชา ตารางการเรียนประจ าสัปดาห์  และแบบฟอร์มรายงาน 
 
 ส าหรับรายละเอียดของกิจกรรมการด าเนินการศึกษา คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุด
วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษาได้พิจารณาก าหนดให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของชุดวิชา  ดังนั้น  จึงขอให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตามอย่างครบถ้วน เพ่ือจะ
ได้ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของชุดวิชานี้ 
 
 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหาร 
                                                   ชุดวิชา 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
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ปฏิทินการศึกษา 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

 
ชุดวิชา 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 

ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 
 
 

วันเปิดภาคการศึกษา 15 กันยายน 2560 
  
สัมมนาเสริม  25 – 26  พฤศจิกายน 2560 
  
สัมมนาผ่านระบบ e-Learning  1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 
  
สัมมนาเข้ม 19 – 23  มกราคม 2561 
  
วันปิดภาคเรียน 20 มกราคม 2561 
  
สอบไล่ เสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 (เวลา 13.30 -16.30 น.) 

(กรุณาตรวจสอบวันสอบล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 
1-2 อาทิตย์) 
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แผนกิจกรรมการศึกษา 
ชุดวิชา 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ

ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

Skills Development and Professional Experiences 
for Educational Leaders 

 

1.  รายละเอียดชุดวิชา 
1.1  วัตถุประสงค์  เพ่ือให้นักศึกษา 

1. มีความรู้ความสามารถ  และทักษะการเป็นผู้น าในองค์กรทางการศึกษา 
2. มีความรู้  ทักษะ วิสัยทัศน์ และอุดมการณ์ทางการบริหารการศึกษา 
3. มีความสามารถและทักษะในการบริหารหลักสูตร กิจการนักเรียน ระบบการนิเทศ  

การประเมินผล และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
4. มีความสามารถในการเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
5. มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพที่เหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพส าหรับ

ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา 
 

1.2  ค าอธิบายชุดวิชา 
การเสริมสร้างและพัฒนาภาวะผู้น าทางการศึกษา  การจัดองค์การ  การพัฒนาวิสัยทัศน์ใน

การจัดการศึกษา  การพัฒนาระบบสารสนเทศ   เทคโนโลยีและการสื่อสารการศึกษา  การเสริมสร้าง
และพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและการตัดสินใจทางการศึกษา การบริหารกิจการนักเรียน   หลักสูตร 
ระบบการนิเทศ  ก ากับ ติดตาม การประเมินผล   และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  การพัฒนา
บุคลิกภาพและเจตคติที่ดี ในการเป็นผู้น าทางการศึกษา   การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์และ
ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  การฝึกและพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในองค์กรหรือสถานศึกษา  การเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายการ
เรียนรู้ในท้องถิ่น  การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาวิชาชีพ  ส าหรับผู้บริหารการศึกษา
และผู้บริหารสถานศึกษา 
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      1.3  โครงสร้างเนื้อหา 
 

 

ชุดวิชาการพัฒนา
ทักษะและ
ประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับ
ผู้น าทาง
การศึกษา 

หน่วยที่ 1 วิสัยทัศน์ของผู้น าทางการศึกษา 
หน่วยที่ 2 ภาวะผู้น าและการบริหารการ

เปลี่ยนแปลง 
หน่วยที่ 3 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของ

ผู้น า  ทางการศึกษา 
หน่วยที่ 4 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน 
หน่วยที่ 5 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความ

ขัดแย้ง                 
หน่วยที่ 6 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 
 

คุณลักษณะ
ของผู้น าทาง
การศึกษา 

 

ทักษะทางการ
บริหาร 

 
ภารกิจทางการ
บริหารของผู้น า
ทางการศึกษา 

หน่วยที่ 7 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์การทางการศึกษา 

หน่วยที่ 8 ผู้น ากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
หน่วยที่ 9 ผู้น ากับการสื่อสารและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 

หน่วยที่ 10 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ
     ศึกษา 
หน่วยที่ 11 ผู้น ากบัการบริหารงานวิชาการ 
หน่วยที่ 12 ผู้น ากับการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ  

การศึกษา 
หน่วยที่ 13 การก ากับติดตามและประเมินผล

การจัดการศึกษา 
หน่วยที่ 14 ผู้น ากับการบริหารกิจการนักเรียน 
หน่วยที่ 15 การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ   
              เครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น  
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1.4  รายช่ือหน่วยการสอน 
 

ล าดับ ชื่อหน่วย 
หน่วยที่  1 วิสัยทัศน์ของผู้น าทางการศึกษา 

หน่วยที่  2 ภาวะผู้น าและการบริหารการเปลี่ยนแปลง 

หน่วยที่  3 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้น าทางการศึกษา 

หน่วยที่  4 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน 

หน่วยที่  5 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง                 
หน่วยที่  6 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 

หน่วยที่  7 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การทางการศึกษา 

หน่วยที่  8 ผู้น ากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หน่วยที่  9 ผู้น ากับการสื่อสารและเทคโนโลยีทางการศึกษา 

หน่วยที่  10 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

หน่วยที่  11 ผู้น ากับการบริหารงานวิชาการ 

หน่วยที่  12 ผู้น ากับการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

หน่วยที่  13 การก ากับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

หน่วยที่  14 ผู้น ากับการบริหารกิจการนักเรียน 

หน่วยที่  15 ผู้การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและเครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น 
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2. วิธีการศึกษา 
2.1 การเตรียมตัวของนักศึกษา 

นักศึกษาควรเตรียมตัว และวางแผนการศึกษาชุดวิชา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์
วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา อย่างเป็นขั้นตอน ดังนี้ 

1)  กิจกรรมที่ต้องท า 
 นักศึกษาต้องมีเวลาเพียงพอที่จะศึกษาประมวลสาระ แนวการศึกษา และแผน

กิจกรรมประจ าชุดวิชา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา ตลอด   
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

 นักศึกษาควรใช้เวลาศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระชุดวิชา การพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา จากสื่อหลักคือ ประมวลสาระ และแนวการศึกษาของ
ชุดวิชาประมาณสัปดาห์ละ 10 ชั่วโมง 

 นักศึกษาต้องจัดสรรเวลาเพื่อท ากิจกรรมประจ าชุดวิชาตามที่ก าหนดให้ในแผน
กิจกรรมฉบับนี้ 

 นักศึกษาควรท าการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาสาระชุดวิชา การพัฒนา
ทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา จากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น ห้องสมุด 
วารสารทางวิชาการ รายงานการวิจัย เว็บไซด์ ฯลฯ ประมาณสัปดาห์ละ1 ชั่วโมง 

2)  วางแผนการจัดกิจกรรมการศึกษาของตนเองล่วงหน้า โดยจัดท าตารางแผนการศึกษา 
(ดูตารางที ่2.7.1) ตลอดภาคการศึกษา โดยเติมกิจกรรมลงไปในช่องสัปดาห์ที่นักศึกษาก าหนด เช่น 
การอ่านประมวลสาระประจ าชุดวิชา การค้นคว้าเพิ่มเติม การท ารายงาน ฯลฯ 

3)  จัดสภาพแวดล้อมทางการเรียน ดังต่อไปนี้ 
 การเตรียมร่างกาย นักศึกษาควรรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพ่ือเป็นพลัง

ในการขจัดอุปสรรคทั้งปวงในการเรียน และแบ่งเวลาจากภารกิจประจ าวัน 
เพ่ือศึกษาชุดวิชาอย่างน้อย วันละ 2 ชั่วโมง 

 การเตรียมจิตใจ นักศึกษาควรท าจิตใจให้สบาย แจ่มใส ขจัดความกังวล ตั้ง
สมาธิมุ่งไปที่การศึกษาเนื้อหาชุดวิชาตามที่นักศึกษาได้วางแผนและก าหนด
กิจกรรมไว้ล่างหน้าในตารางแผนการศึกษา และท าจิตใจให้เข้มแข็งไม่ท้อถอย
ต่ออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น 

 เตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ นักศึกษาควรจัดเตรียมสถานที่ที่เหมาะสม
ส าหรับการศึกษาชุดวิชาตามที่เห็นสมควร พร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์
ประกอบการเรียนที่จ าเป็นให้พร้อม  
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2.2 การด าเนินการศึกษา 
นักศึกษาควรด าเนินการศึกษาตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
1)  ศึกษา ท าความเข้าใจ และด าเนินกิจกรรมตามที่ระบุในแผนกิจกรรมฉบับนี้ 
2)  ศึกษาประมวลสาระชุดวิชา และด าเนินกิจกรรมตามกิจกรรมในแนวการศึกษาทีละ

หน่วยไปตามล าดับ1 
3)  ศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมจากแหล่งค้นคว้าต่างๆ เช่น ศูนย์วิทยบริการ ศูนย์บริการ

การศึกษา หรือจากแหล่งค้นคว้าอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
4)  ท ากิจกรรมที่คณะกรรมการผลิตและบริหารชุดวิชา การพัฒนาทักษะและประสบการณ์

วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษาก าหนดให้ในข้อ 2.3 
5)  เข้าร่วมสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มตามวัน เวลา และสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

โดยนักศึกษาต้องท าการศึกษาประเด็นเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้มแต่ละ
ครั้ง พร้อมทั้งจัดเตรียมการน าเสนองานไว้ล่วงหน้าให้พร้อมก่อนการสัมมนาทุกครั้ง 
 

2.3 งานที่ก าหนดให้ท า 
นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนชุดวิชานี้จะต้องท างานตามที่ระบุไว้การสัมมนาแต่ละครั้ง ดังนี้ 

  2.3.1 กิจกรรมการสัมมนาเสรมิ   
นักศึกษาจัดท ารายงานส่งอาจารย์ ณ ศูนยส์ัมมนาที่นักศึกษาเข้าร่วมในเช้าวันแรกของ

การสัมมนา จ านวน 1 ฉบับ ดังต่อไปนี้ 
  รายงาน การศึกษาปัญหาองค์กรและแนวทางการแก้ไขปัญหา ให้นักศึกษาฝึกการ
วิเคราะห์ปัญหา2เกี่ยวกับการบริหารงานภายในสถานศึกษา  หรือหน่วยงานทางการศึกษาที่นักศึกษา
ปฏิบัติงานอยู่ หรือในหน่วยงานที่นักศึกษาสนใจ อย่างเป็นระบบ (ศึกษาอะไรกับใคร ที่ไหน อย่างไร) อาทิ 
ใช้การจดบันทึก การระดมสมอง การสังเกต การสอบถาม หรือการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 1 ปัญหา 
พร้อมทั้งเสนอทางเลือกหรือแนวทางในการแก้ปัญหาโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์การให้มากที่สุด โดย
น าเสนออย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอนเช่นกัน รายงานฉบับนี้มีความยาวประมาณ 10-12 หน้า
ประกอบด้วยเนื้อหา 2 ส่วน ดังนี้ 

                                                           
1
 การศึกษาเอกสาร  ใหศึ้กษาตามเน้ือหาท่ีระบุไวใ้นภาคผนวก  2 

2
 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความหมายของค าวา่ “ปัญหา” ไดถ้กูตอ้ง นกัศึกษาควรท าการศึกษาความหมายของค าค าน้ีใหช้ดัเจนก่อน โดย

แหล่งคน้ควา้ท่ีสะดวกและง่ายท่ีสุดคือ การใชอ้ินเทอร์เน็ต (Internet) โดยเปิดไปท่ี www.google.co.th แลว้คน้หาดว้ยค าวา่ 
“ปัญหา คืออะไร” 
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ส่วนที1่ การศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาองค์การ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่    
 หัวข้อของปัญหา 
 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 ขั้นตอนหรือกระบวนการในการศึกษาปัญหา 
 รายละเอียดของปัญหา ให้ระบุสภาพของปัญหา อาการหรือสิ่งบอกเหตุที่

แสดงให้เห็นว่ามีปัญหา โดยอ้างอิงข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการศึกษาปัญหา
ด้วย      

   
ส่วนที่ 2 แนวทางในการแก้ปัญหา ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อย่อย ได้แก่  

 หลักการ แนวคิด ทฤษฎี ที่น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาตามจากเอกสาร 
ต าราต่างๆ 

 แนวทางการแก้ปัญหาซึ่งอาจได้จากการสอบถาม หรือขอปรึกษาแนะน าจาก
ผู้บริหาร ผู้รู้ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาจ านวน  2-3 คน 

 ข้อมูลหลักฐานที่ได้จากการศึกษาปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหา เช่น  
 บันทึกการสอบถาม การขอค าปรึกษาจากบุคคลต่างๆ 

 ปฏิทินการท างานของงานชิ้นนี้ 
พร้อมทั้งจัดท าpower point  เพ่ือน าเสนอโดยใช้เวลาประมาณ 15 นาที  

 
2.3.2 กิจกรรมการสัมมนาผ่านระบบe-Learning  
 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 31 มกราคม 2561 ให้นักศึกษาท ากิจกรรมการ

เรียนผ่านระบบ e-Learning (เช่น การตอบค าถาม การสนทนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  การวิพากษ์งาน
ของเพ่ือน การวิเคราะห์งานจากสื่อออนไลน์ เป็นต้น ตามช่วงเวลาที่ก าหนดของแต่ละกิจกรรมโดยจะ
ประกาศไว้ที่ http://moodle.stou.ac.th/ ซึ่งนักศึกษาต้องเลือกชุดวิชา 23789 การพัฒนาทักษะ
และประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทางการศึกษา  และท ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ในบทเรียน           
e-Learning  

 
2.3.3 กิจกรรมการสัมมนาเข้ม 

นักศึกษาจัดท ารายงานส่งอาจารย์ในเชา้วันแรกของการสัมมนา จ านวน 2 ฉบับ 
ดังต่อไปนี้ 

http://moodle.stou.ac.th/%20โดย
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                  รายงานฉบับที่ 1 การถอดบทเรียนความส าเร็จของผู้น าสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
21 ให้นักศึกษาสัมภาษณ์ผู้น าที่นักศึกษาชื่นชมมา 1 คน เพื่อถอดบทเรียนความส าเร็จในการท างาน
และแนวทางการแก้ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งจัดท าเป็นClip video สั้น ๆ ประกอบให้น่าสนใจ (ใช้
เวลาประมาณ 10 นาที) นอกจากนี้ให้จัดท ารายงานซ่ึงควรประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้  

1. ความเป็นมาและความส าคัญของประเด็นที่จะถอดบทเรียน 
2. การเตรียมการถอดบทเรียน เป็นการอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ เช่น 

หลักการที่ใช้ในการถอดบทเรียน เทคนิคการถอดบทเรียน แนวคิด/ทฤษฎีทางการบริหารที่นักศึกษา
ใช้เป็นฐานคิด และประเด็นค าถามในการถอดบทเรียน เป็นต้น (เพ่ือดูการวางแผนการท างานของ
นักศึกษา) 

3.  สาระส าคัญที่ได้จากการถอดบทเรียนของผู้น าที่ท่านเลือกศึกษา เช่น  

 ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผู้น า 

 วิธีการปฏิบัติงาน 

 สิ่งที่ท าได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ (Good, Better หรือ Best practice) 

 ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น 

 ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 

 ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

 ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

  4. สะท้อนการเรียนรู้จากการถอดบทเรียนในครั้งนี้ (ท้ังในแง่เนื้อหาสาระและการ
ท างานของนักศึกษา) 

 ทั้งนี้ ให้นักศึกษาจัดท ารายงานฉบับที่ 1 มีความยาวประมาณ 7-10 หน้า กระดาษ A4 ส่ง
อาจารย์ประจ ากลุ่มในการสัมมนาเข้ม พร้อมทั้งน าเสนอโดยอาจจะเตรียมpower point ประกอบกับ
Clip หรือน าเสนอด้วยClip อย่างเดียว ใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที   
 (หมายเหตุ นักศึกษาควรเลือกสรรผู้น าที่มีความเหมาะสมจริง ๆ เพ่ือเป็นประสบการณ์ท่ีดีใน
การเรียนรู้ของนักศึกษาและเพ่ือนในชั้นเรียน)   

รายงานฉบับท่ี 2 การสรุปความรู้จากบทความภาษาอังกฤษ ให้นักศึกษาเลือกอ่าน
บทความภาษาอังกฤษ หรือบทความวิจัยภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาจากวารสาร 
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วิชาการทางการศึกษา เช่น Educational Leadership หรือ Educational Administration 
Quarterly เป็นต้น ซึ่งมีความยาวประมาณ 10-15 หน้า มาคนละ 1 บทความ พร้อมทั้งสรุปประเด็น
ส าคัญ ประมาณ 2-3 หน้า (ส่งพร้อมต้นฉบับ) และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนในชั้น (ไม่ต้อง
น าเสนอด้วยpower point) 

2.4 การเสนอผลงาน 
นักศึกษาเตรียมเสนอผลงานเฉพาะ ในวันสัมมนาเสริม และสัมมนาเข้ม โดยค านึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 
2.4.1 เตรียมสื่อการน าเสนอทางเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรมการน าเสนอ เช่น Microsoft 

PowerPoint® (ไม่อนุญาตให้น าเสนอดว้ยปากเปล่า หรือใชโ้ปรแกรมประมวลผลค าประกอบการเสนอ) 
พร้อมทั้งจัดท าสรุปย่อรายงานแจกสมาชิกในกลุ่ม 

2.4.2 เตรียมการล่วงหน้า นักศึกษาควรเตรียมความพร้อมเพ่ือการน าเสนอให้เรียบร้อยก่อนวัน
สัมมนา โดยอาจซักซ้อมด้วยวาจา ซักซ้อมการใช้สื่อที่เตรียมมา ไม่ควรวิตกกังวลจนเกินไป เวลาที่ใช้ใน
การน าเสนอผลงานประมาณ 10-15 นาทตีามจ านวนผู้เข้าสัมมนา 

2.5 การสัมมนาเสริม การสัมมนาผ่านระบบ e-Learning และการสัมมนาเข้ม 
2.5.1 นักศึกษาต้องเข้าร่วมสัมมนาเสริม และสัมมนาเข้ม ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก าหนดทุกครั้ง 
2.5.2 นักศึกษาต้องเข้าท ากิจกรรมและมีปฏิสัมพันธ์ทุกกิจกรรมตามก าหนดที่ประกาศไว้ใน

ระบบe-Learning ของชุดวิชา 23789 การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทาง
การศึกษาอย่างเคร่งครัด 

 
2.6 การประเมินผลการเรียน 

การประเมินผลการเรียนชุดวิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับผู้น าทาง 
การศึกษาประเมินจาก 4 ส่วน ดังนี้  

2.6.1 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเสริมและจากคุณภาพของรายงานและ
การน าเสนอ (ร้อยละ 20) 

2.6.2 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาผ่านระบบe-Learning และจากคุณภาพ
ของการตอบค าถาม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การวิพากษ์งานของเพ่ือนในกลุ่ม เป็นต้น (ร้อยละ 20) 

2.6.3 การเข้าร่วมและมีส่วนร่วมในการสัมมนาเข้มและจากคุณภาพของรายงานและการ
น าเสนอ (ร้อยละ 30) 

2.6.4 การสอบไล่ (ร้อยละ 30) 
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2.7   ตารางการศึกษา 
 2.7.1 ตารางการศึกษาชุด 23789   วิชาการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
          ผู้น าทางการศึกษา 
 
 

สัปดาห์ ชื่อหน่วย Module กิจกรรมการศึกษา 
1 วิสัยทัศน์ของผู้น าทางการศึกษา  

e-learning 
 
Module 1 
 
1-30 พ.ย. 60 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  1   
     และท ากิจกรรมการเรียน 

2 ภาวะผู้น าและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  2  
     และท ากิจกรรมการเรียน 

3 บุคลิกภาพ ค่านิยม และเจตคติของผู้น า
ทางการศึกษา 

     ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  3  
      และท ากิจกรรมการเรียน 

4 มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาทีมงาน     ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  4  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

5 การตัดสินใจและการแก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง                 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  5 
    และท ากิจกรรมการเรียน 

6 คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพของผู้บริหารการศึกษา 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  6  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

7 พฤติกรรมองค์การและการพัฒนา
องค์การทางการศึกษา 

Module 2 
1-31 ธ.ค. 60 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  7 
    และท ากิจกรรมการเรียน 

8 ผู้น ากับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  8  
     และท ากิจกรรมการเรียน 

9 ผู้น ากับการสื่อสารและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  9   
    และท ากิจกรรมการเรียน 

10 การพัฒนาระบบสารสนเทศทาง
การศึกษา 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  10  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

11 ผู้น ากับการบริหารงานวิชาการ  
 
 
 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่ 11  
    และท ากิจกรรมการเรียน 

12 ผู้น ากับการนิเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  12  
     และท ากิจกรรมการเรียน 
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สัปดาห์ ชื่อหน่วย Module กิจกรรมการศึกษา 
13 การก ากับติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษา 

Module 3 
 
1-31 ม.ค. 61 

   ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  13   
   และท ากิจกรรมการเรียน 

14 ผู้น ากับการบริหารกิจการนักเรียน     ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  14  
    และท ากิจกรรมการเรียน 
 

15 ผู้การสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและ
เครือข่ายการเรียนรู้ในท้องถิ่น 

    ศึกษาเนื้อหาสาระของหน่วยที่  15  
     และท ากิจกรรมการเรียน  

16 ทบทวนเนื้อหาสาระทั้ง  15  หน่วย      ทบทวนเนื้อหาสาระทั้ง  15  หน่วย 
   เตรียมเข้ารับการสัมมนาเข้ม 
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 2.7.2  ตารางแผนการศึกษา 
 

สัปดาห์ที่  …… 
 

      เวลา 
   วัน 

   

จันทร์ 
   

อังคาร 
   

พุธ 
   

พฤหัสบดี 
   

ศุกร์ 
   

เสาร์ 
   

อาทิตย์ 
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2.7.3 ตารางการสัมมนาเสริมและสัมมนาเข้ม 
 

ตารางการสัมมนาเสริม 
การสัมมนาเสริม 

วัน 
เวลา 

09.00 - 9.30 12.00 – 13.00 13.00 - 15.00 

เสาร์ 
สัมมนาการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
ผู้น าทางการศึกษา (1) 

พักกลางวัน 
สัมมนาการพัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์วิชาชีพส าหรับ
ผู้น าทางการศึกษา (2) 

อาทิตย์ เสนอรายงานฉบับที่ 2 พักกลางวัน 
เสนอรายงานฉบับที่ 2 (ต่อ) 

สรุปและชี้แจงรายละเอียดการ
สัมมนาเสริม ครั้งที่ 2 

หมายเหตุ อาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมในตารางตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก 1   
แบบปกรายงาน 

 
 

 
 

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

แขนงวิชาบริหารการศึกษา 
 

ชุดวิชา  23789  การพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพ 
ส าหรับผู้น าทางการศึกษา 

 
รายงานฉบับที่  ….. 

 
 

เรื่อง  …………………………………….. 
ภาคต้น ปีการศึกษา 2560 

 
 

ชื่อนักศึกษา  ……………………………… 
เลขประจ าตัวนักศึกษา  …………………………… 

 
วันที่……เดือน………………พ.ศ. ………. 

(สถานที่เข้ารับการสัมมนาเข้ม) 
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ภาคผนวก 2 

แนวทางการถอดบทเรียนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รตันา ดวงแก้ว 

 

 ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้ให้ความส าคัญกับการเรียนรู้มากข้ึนโดย
เห็นว่าองค์กรที่จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ได้ต้องน ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้พัฒนา 
การท างานในองค์กร และวิธีการจัดการความรู้ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง คือ การถอดบทเรียน 
(Lesson distilled) แนวทางการถอดบทเรียนในเอกสารชุดนี้ได้แนวคิดจากคู่มือการถอดบทเรียน
โครงการพัฒนาชุมชน และเอกสารอื่นๆ ซึ่งมีประเด็นที่น่าสนใจพอสรุปได้ดังนี้  

ความหมายของการถอดบทเรียน  

 การถอดบทเรียน คือ การทบทวนหรือสรุปประสบการณ์การท างานที่ผ่านมาในแง่มุมต่างๆ
เพ่ือให้เห็นถึงรายละเอียดของเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกซึ่งท าให้เกิดผลอย่างที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบันทั้งที่ส าเร็จหรือล้มเหลวหรืออาจกล่าวได้ว่าเราถอดบทเรียนก็เพ่ือสืบค้นความรู้จากการ
ปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจากกลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมการ
ปฏิบัติงานพร้อมทั้งบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน และความรู้ใหม่ๆท่ี
เกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงานทั้งท่ีส าเร็จหรือล้มเหลวเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้บรรลุเป้าหมายและสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ 

รูปแบบการถอดบทเรียน 

 การถอดบทเรียนโดยทั่วไปมี ๒ รูปแบบ คือ  

 ๑.  การถอดบทเรียนเฉพาะประเด็น เป็นการถอดบทเรียนที่เน้นเฉพาะกิจกรรมส าคัญของ
โครงการ และสามารถน าผลการถอดบทเรียนจากกิจกรรมนั้นๆไปใช้ประโยชน์ในพัฒนาโครงการให้
ประสบความส าเร็จในอนาคต (Best Practice)  

 ๒. การถอดบทเรียนทั้งโครงการ เป็นการถอดบทเรียนทั้งระบบ โดยเริ่มตั้งแต่ความเป็นมา
ของโครงการ กระบวนการด าเนินงาน และผลลัพธ์เมื่อสิ้นสุดโครงการ  

 การถอดบทเรียนทั้ง ๒ ลักษณะ ต้องใช้การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น วิเคราะห์ด้วยSWOT เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขท่ีน าไปสู่ผลของการด าเนินโครงการ 
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ขั้นตอนการถอดบทเรียน  

 ขั้นตอนการถอดบทเรียนมี ๔ ขั้นตอนหลัก ดังนี้ 

๑. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 

๒. ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน 

๓. ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน 

๔. ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์ 

 

๑. ขั้นเตรียมการถอดบทเรียน 

  ๑.๑  สร้างทีมงานถอดบทเรียนที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้จริง ประมาณ ๓-
๖ คน พร้อมทั้งท าค าสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษรและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

 ๑.๒  เรียนรู้ทีมงานถอดบทเรียนโดยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดข้ึนภายในทีมงาน เน้นการ
เคารพซึ่งกันและกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน และความเท่าเทียมกัน 

  ๑.๓  วิเคราะห์โครงการ เพ่ือให้ทีมงานมีความเข้าใจตรงกันในแต่ละหัวข้อในโครงการ ได้แก่ 
หลักการและเหตุผลของโครงการ วัตถุประสงค์ของโครงการ กลุ่มเป้าหมาย ขั้นตอนการด าเนินงาน
และกิจกรรมในโครงการ ระยะเวลาในการด าเนินงาน และงบประมาณ    

  ๑.๔  ก าหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงานถอดบทเรียน ซึ่งประกอบด้วยดังนี้ 

-หัวหน้าทีมหรือผู้เอื้อ เป็นผู้ที่ท าให้การถอดบทเรียนด าเนินงานได้อย่างราบรื่นและ
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด  

- ผู้อ านวยกระบวนการ เป็นผู้ที่กระตุ้นให้ผู้ร่วมถอดบทเรียนได้แลกเปลี่ยนประสบ 
การณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ  ดังนั้น จึงต้องมีทักษะในการตั้งค าถามที่ กระตุ้นให้ผู้
ร่วมถอดบทเรียนได้วิเคราะห์สาเหตุของความส าเร็จและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 

- ผู้จดบันทึก เป็นผู้จดบันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  การอภิปรายของ    
ผู้ร่วมถอดบทเรียน พร้อมทั้งเขียนเรียบเรียงเป็นเรื่องราวให้น่าสนใจตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

- ผู้ประสานงาน เป็นผู้ช่วยเหลือให้ทีมงานถอดบทเรียนมีความสะดวกในการติดต่อ
ระหว่างสมาชิกทีมงานถอดบทเรียนเพื่อให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างดี รวมทั้งประสานความ
ร่วมมือจากบุคคลภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับการถอดบทเรียน 
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 ๑.๕  จัดท า แผนภูมิโครงร่างกระบวนการถอดบทเรียนซึ่งประกอบด้วยประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

  ๑.๕.๑  หัวข้อกิจกรรมที่ต้องการถอดบทเรียน 

  ๑.๕.๒  ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมการถอดบทเรียน 

  ๑.๕.๓  เลือกวิธีการถอดบทเรียนที่ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 

  ๑.๕.๔  ก าหนดขั้นตอนในการถอดบทเรียนตามล าดับก่อนหลัง 

  ๑.๕.๕  ก าหนดประเด็นค าถามที่มีความชัดเจน โดยเรียงล าดับตั้งแต่เริ่มต้น
จนกระท่ังสิ้นสุด 

  ๑.๕.๖ ก าหนดผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนหลังจากการถอดบทเรียน พร้อมทั้งจัดท าเอกสาร     
การถอดบทเรียน 

 ๑.๖ เลือกเทคนิคการถอดบทเรียน ควรเป็นเทคนิคที่ช่วยให้ทีมงานถอดบทเรียนและผู้ร่วม
ถอดบทเรียนเกิดการเรียนรู้ในระหว่างการท างานและได้บทเรียนพัฒนาวิธีการท างานให้ดีขึ้น เช่น 
เทคนิคการเล่าเรื่อง หรือเทคนิคการวิเคราะห์หลังการปฏิบัติ (After Action Review, AAR)  

 ๑.๗ จัดท าปฏิทินการถอดบทเรียน เพื่อวางแผนการด าเนินการถอดบทเรียนของแต่ละ
กิจกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดการด าเนินงาน โดยหัวข้อที่ควรปรากฏในปฏิทินการถอดบทเรียนได้แก่ 
ล าดับที่ของกิจกรรม ประเด็นกิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนินงานแต่ละกิจกรรม ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรม และวัสดุอุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในกิจกรรม 

๒. ขั้นด าเนินการถอดบทเรียน ทีมงานควรแจ้งก าหนดการ ระยะเวลาและสถานที่ที่จะ
ด าเนินการถอดบทเรียนให้กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมถอดบทเรียนทราบล่วงหน้า ในขั้นนี้ประกอบด้วย ๒ 
ขั้นตอนย่อย คือ การถอดบทเรียน และการบันทึกบทเรียน 

๒.๑ การถอดบทเรียนมีข้ันตอนที่ส าคัญ ๕ ขั้นตอน คือ   

๒.๑.๑ การสร้างบรรยากาศ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการถอดบทเรียนมีความผ่อนคลายเป็น
กันเอง ซึ่งอาจใช้เพลงหรือเกมในการละลายพฤติกรรม รวมทั้งผู้อ านวยกระบวนการควรชี้แจงถึง     
ความเสมอภาคและสิทธิในการร่วมแสดงความคิดเห็นของผู้ร่วมการถอดบทเรียน 

๒.๑.๒ การก าหนดกติกาในการถอดบทเรียนอย่างมีส่วนร่วม โดยกติกาควร
ครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑)  เป้าหมายการถอดบทเรียนคืออะไร มีวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
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๒)  วิธีการถอดบทเรียนใช้วิธีอะไร เช่น ใช้การระดมความคิดเห็น  เน้นการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและไม่โต้เถียงหรือทะเลาะวิวาท 

          ๓)  หน้าที่ของผู้ร่วมถอดบทเรียนเป็นอย่างไร เช่น ทุกคนให้ข้อเสนอแนะ 
ยอมรับความจริง และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 

          ๔)  ข้อพึงระวังในการถอดบทเรียนควรเป็นอย่างไร เช่น ไม่ต าหนิ และไม่
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน   

 ๒.๑.๓ การจัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง ผู้อ านวยกระบวนการชี้แจงให้ผู้ร่วมถอดบทเรียน
เข้าใจวัตถุประสงค์และวิธีด าเนินกิจกรรมเพ่ือให้สามารถทบทวนความทรงจ าจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ที่ผ่านมา  

           ๒.๑.๔ การเข้าสู่ประเด็นส าคัขของการถอดบทเรียน เป็นขั้นตอนส าคัญในการสกัด
ความรู้จากผู้ร่วมถอดบทเรียน โดยมีขั้นตอนดังนี้  

              ๑)  การเล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน 

              ๒)  การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดใน
แผนปฏิบัติงานกับวิธีการปฏิบัติงานจริง 

              ๓)  การวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ท าได้เป็นอย่างดี 

              ๔)  การให้ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น 

              ๕)  การวิเคราะห์อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน 

              ๖)  การให้ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

            ๗) ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

            ๘) การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

  ทั้งนี้ผู้จดบันทึกต้องจดรายละเอียดของข้อมูลทุกขั้นตอน บันทึกเสียง พร้อมทั้ง
สังเกตบรรยากาศในระหว่างการถอดบทเรียนและจดบันทึกไว้ประกอบการจัดท ารายงานการถอด
บทเรียน 

 ๒.๒ การบันทึกบทเรียน ประกอบด้วย ๓ขั้นตอน คือ  

  ๒.๒.๑ การเตรียมตัวก่อนบันทึกบทเรียน เป็นขั้นตอนที่ที่ผู้จดบันทึกควรเตรียม
ความพร้อมก่อนบันทึกบทเรียนใน ๔ ประเด็นคือ ๑) ศึกษารายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะ
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ถอดบทเรียน  ๒) ศึกษารายละเอียดการถอดบทเรียนเกี่ยวกับกรอบแนวคิด  ขั้นตอนการถอด
บทเรียน  และประเด็นค าถามที่ใช้ในการถอดบทเรียน ๓) จัดเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกการถอด
บทเรียน และ๔) เตรียมความพร้อมด้านทางด้านร่างกายจิตใจ  

  ๒.๒.๒ การบันทึกข้อมูลการถอดบทเรียน ข้อมูลที่ต้องจดบันทึกระหว่างการถอด
บทเรียน คือ ๑) ข้อมูลขั้นตอนและวิธีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียน  ๒) ข้อมูลการเล่าเรื่อง  การ
วิเคราะห์  และการอภิปรายของผู้ร่วมถอดบทเรียน  ๓) ข้อมูลบรรยากาศของระหว่างการถอด
บทเรียน  

  ๒.๒.๓ การสรุปและรายงานการถอดบทเรียน ผู้จดบันทึกต้องอ่านรายงานการถอด
บทเรียนให้ที่ประชุมของผู้ร่วมถอดบทเรียนและทีมงานการถอดบทเรียนได้รับทราบข้อมูลที่จดบันทึก
ไว้เพ่ือให้มีการปรับแก้และเพ่ิมเติมให้ข้อมูลมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยบทเรียนที่ถอดได้ต้องได้รับการ
สรุปให้เห็นอย่างน้อย ๒ ประเด็นคือ  

๑)  อะไรคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วและควรท าต่อไปเพื่อกลับไปวางแผนพัฒนา ลง
มือท า แล้วตามด้วยการวิจัยให้ก้าวหน้าต่อเนื่องเป็น D&R (Development and Research)  

๒) อะไรคือสิ่งที่ยังบกพร่องเป็นจุดอ่อน และควรจะปรับปรุงอย่างไร มี
ความรู้พอที่จะปรับปรุงหรือไม่ ถ้าไม่ ควรท าวิจัยเพื่อหาแนวทางปรับปรุงเป็นการวิจัยแล้วพัฒนา 
แบบR&D (Research & Development)  

   ทั้งนี้ D&Rและ R&D ควรเป็นการวิจัยแบบ PAR (Participatory Action 
Research) ที่เน้นกระบวนการเรียนรู้ของคนทั้งหมด  

๓. ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน ในขั้นตอนนี้ควรแบ่งเป็น ๓ หัวข้อ หลัก ดังนี้  

๓.๑  ความเป็นมาของโครงการ/กิจกรรมที่จะถอดบทเรียน วัตถุประสงค์ของการถอด
บทเรียน 

๓.๒ การเตรียมการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดของขั้นตอนต่างๆ ในข้อ ๑.๑-๑.๗ 
ซึ่งได้แก่ วิธีการ ทีมงาน บทบาทหน้าที่ กรอบแนวคิด เทคนิคการถอดบทเรียน กลุ่มเป้าหมายที่ร่วม
ถอดบทเรียน และปฏิทินการการถอดบทเรียน 

๓.๓ เนื้อเรื่องการด าเนินการถอดบทเรียน เป็นการเล่ารายละเอียดในข้อ ๒.๑.๔ ซ่ึง
ครอบคลุม 

-ประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานจริงของผู้ร่วมถอดบทเรียน 
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  -วิธีการปฏิบัติงานที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงาน 

  -เปรียบเทียบความแตกต่าง 

  -สิ่งที่ท าได้เป็นอย่างดีจากการปฏิบัติ 

  -ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น 

  -ปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนระหว่างการปฏิบัติงาน 

  -ข้อเสนอแนะวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

  -ข้อเสนอแนะในสิ่งที่ควรท าเพ่ิมเติมในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา 

  -ประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา  

๔. ขั้นติดตามการน าบทเรียนไปใช้ประโยชน์   

ในขั้นตอนนี้ให้ความส าคัญกับการน าบทเรียนที่เรียนรู้จากการปฏิบัติงานไปใช้เพ่ือให้
การปฏิบัติงานต่อไปมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน ดังนั้นหัวหน้าทีมหรือผู้เอื้อควรได้มี
การนิเทศก ากับติดตามการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะๆเพ่ือตรวจสอบว่าได้มีการน าบทเรียนไป
ใช้ประโยชน์หรือไม่เพียงไร เพราะอะไร 
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