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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” ซึ่งการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เน้นการสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญ
พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น
จึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะ
การเรี ย นรู้ แ ละการจั ด การองค์ ก ร การแก้ ปั ญ หาได้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ คิ ด นอกกรอบ คิ ด สร้ า งสรรค์
เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การสร้างค่านิยมในการทางานร่วมกัน สร้างทัศนะคติเชิงบวก ความเคารพ
และเห็นคุณค่าของตนเอง เน้นการสื่ อสารแบบกัลยาณมิตร และการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนา
ผู้ น าภาคราชการให้ เ ป็ น กลไกหลั กในการขับเคลื่ อ นนโยบายรัฐ บาลและยุท ธศาสตร์ ช าติ เป็ นผู้ น าที่ มี
วิสัยทัศน์ เป็นผู้บริหารที่มีภาวะผู้นา และมีสมรรถนะในด้านการจัดการที่ดี สามารถนาการเปลี่ยนแปลง
และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันจะนาไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจาย
อานาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ
การแข่ ง ขั น ของประเทศ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ มี ค าสั่ ง ที่ 11/2559 ก าหนดให้ มี ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค และสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อทาหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ
ให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและ
เป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีอานาจหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาสาหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน ซึ่งให้ความสาคัญ ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และในปีที่ผ่ านมา สานักงานปลั ดกระทรวง
ศึกษาธิการอนุมัติให้ดาเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
การคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร (System Thinking, Learning & Organizing Skill)
เพื่อพัฒนาบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบในแต่ละพื้นที่ สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงร่วมมือกับสานักงานศึกษาธิการภาค ในการดาเนินโครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
โดยใช้ ห ลั กสู ตรดัง กล่ า ว เพื่ อการขับ เคลื่ อนการศึ กษาในพื้ นที่ร ะดั บภาคและจั งหวั ดให้ ไ ปสู่ เป้ าหมาย
ที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้

2
วัตถุประสงค์เพื่อ
1. พัฒ นาหลักสูตรการพัฒ นาสมรรถนะผู้บริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่ว มกับ
หน่วยงานทางการศึกษา
2. พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการคิด
เชิงระบบ การจัดการองค์กร การพัฒนาตนเอง เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3. สร้า งเครือ ข่า ยความร่ว มมือ ในการพัฒ นาผู้บ ริห าร ครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษากับ
หน่วยงานทางการศึกษา
กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา จานวน 60 คน
ขั้นตอนกำรดำเนินกำรพัฒนำ
1. ประชุมคณะทางานหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ประสานงานและจั ด เตรี ย มความพร้ อ มในการพั ฒ นา ได้ แ ก่ การขออนุ มั ติ กิ จ กรรม
การแต่งตั้งคณะทางาน การเชิญวิทยากร การแจ้งสานักงานศึกษาธิการภาค 2 และ 4 เพื่อส่งบุคลากร
เข้ารับการพัฒนา การบริหารงบประมาณ
3. ประสานงานในเรื่องห้องประชุม ที่พักอาหารและเครื่องดื่ม
4. ดาเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา
5. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ประเมินหลักสูตรพัฒนา และประเมินความพึงพอใจต่อการ
ดาเนินการพัฒนา
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำรพัฒนำ
วันที่ 11 - 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม B5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยำกร
1. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. นายกัม พล เจริญ รัก ษ์ ผู้อานวยการโรงเรีย นบ้า นทุ่ง ยาวคาโปรย สานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
4. นางสาวสมจิต ตาคาแสง ผู้อานวยการโรงเรีย นมัธ ยมกัล ยาณิว ัฒ นาเฉลิม พระเกีย รติ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
งบประมำณ
ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้นค่าพาหนะ
ในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด

บทที่ 2
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ชื่อโครงการ : พั ฒ นาสมรรถนะผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานทางการศึกษา
2. หลักการและเหตุผล
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพีย ง และการเปลี่ ย นแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” ซึ่ง การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21
เน้นการสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญ
พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น
จึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการผู้นาภาครั ฐให้เป็นกลไกหลักในการ
ขับ เคลื่ อ นนโยบายรั ฐ บาลและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เป็ น ผู้ น าที่มี วิ สั ยทั ศ น์ เป็ น ผู้ บ ริ ห ารที่ มีภ าวะผู้ น า และ
มีส มรรถนะในด้า นการจั ดการที่ดี สามารถนาการเปลี่ ยนแปลงและขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์อันจะนาไปสู่
ประโยชน์สุขของประชาชน
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีอานาจหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพั ฒ นา ครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาส าหรั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษา
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และเพื่อบูรณาการความร่วมมือ
ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีแนวคิดที่จะดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา โดยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทางการศึ ก ษาทั้ ง ด้ า นวิ ช าการและ
ด้านงบประมาณร่วมกับ 3 หน่วยงาน แต่เมื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาแล้ว พบว่า
หน่วยงานทางการศึกษาได้วางแผนการดาเนินโครงการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เรียบร้อยแล้ว
มีเพีย งคุรุ ส ภาเพีย งหน่ ว ยงานเดีย วที่จ ะร่ว มมื อในการพัฒ นาสมรรถนะของผู้ บริห าร ดังนั้น เพื่อให้ การ
ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย และเพื่อ ขับเคลื่อนการศึกษาในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด
ให้ ไปสู่ เป้ าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้ สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
จึงปรับรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ โดยดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง
การศึกษา ร่วมกับสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดาเนินการพัฒนาหลักสูตร และดาเนินการพัฒนา
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ใ น ส่ ว น ข อ ง ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร ภ า ค แ ล ะ ส า นั ก ง า น ศึ ก ษ า ธิ ก า ร จั ง ห วั ด
ร่วมเป็นคณะทางานในการพัฒนาหลักสูตร ประสานงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้ารับการพัฒนา และดาเนิ นการ
ติดตามผล ให้คาปรึกษา แนะนาการนาความรู้ไปใช้ในการพัฒนางานของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่
ส่งผลให้การดาเนินโครงการมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม จึงมีความจาเป็นต้องขอใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น
เพื่อให้โครงการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์และจานวนกลุ่มเป้าหมายที่ กาหนดไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ
รวมทั้งการเบิกจ่ ายงบประมาณ งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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3. วัตถุประสงค์เพื่อ
3.1 พั ฒ นาหลั ก สู ตรการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ บ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ร่ ว มกั บ
หน่วยงานทางการศึกษา
3.2 พัฒ นาสมรรถนะผู ้บ ริห าร ครู และบุค ลากรทางการศึก ษาให้ มีค วามสอดคล้อ งกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
3.3. สร้างเครื อข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้ บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากับ
หน่วยงานทางการศึกษา
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ :
1) หน่วยงานทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา และนิเทศ ติดตามผลของผู้เข้ารับการพัฒนาในการนาความรู้ไปใช้ในหน่วยงาน
และสถานศึกษา จานวน 4 แห่ง
2) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 130 คน
4.2 เชิงคุณภาพ :
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
5. วิธีดาเนินการ
ขั้นตอนและกิจกรรม
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด
ขั้นตอนที่ 5 นิเทศและติดตามผล โดยหน่วยงานทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ

ระยะเวลา
มิถุนายน 2562
มิถุนายน 2562
กรกฎาคม 2562
กรกฎาคม - สิงหาคม 2562
สิงหาคม – กันยายน 2562
กันยายน 2562

6. สถานที่ดาเนินการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
7. ระยะเวลาดาเนินการ มิถุนายน – กันยายน 2562
8. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 425,000 บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้
8.1 กิจกรรม : หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 2
รุ่น เป็นเงิน 418,500 บาท (สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
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รายการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1) ค่าอาหาร (20 คน x 200 บาท x 1 มื้อ )
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (20 คน x 35 บาท x 2 มื้อ )
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 6 ชั่วโมง)
4) ค่าพาหนะเดินทาง (10 คน x 1,500 บาท)
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด จานวน 2 รุ่น
ค่าใช้จ่ายดาเนินการพัฒนารุน่ ละ
1) ค่าอาหารเช้า (60 คน x 120 บาท x 4 มื้อ)
2) ค่าอาหารกลางวันและเย็น (60 คน x 200 บาท x 7 มื้อ)
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (60 คน x 35 บาท x 7 มื้อ )
4) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 28 ชั่วโมง)
5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 18 ชั่วโมง)
6) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (4 คน x 2,500 บาท)
7) ค่าซักเครื่องนอน (60 คน x 50 บาท x 2 ครั้ง)
8) ค่าวัสดุ
ขั้นตอนที่ 5 นิเทศและติดตามผล โดยหน่วยงานทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
1) ค่าอาหารกลางวัน (12 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (12 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
3) ค่าพาหนะเดินทาง (6 คน x 1,000 บาท)
4) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ
27,600
4,000
1,400
7,200
15,000
ไม่ใช้งบประมาณ
380,000
190,000
28,800
84,000
14,700
33,600
10,800
10,000
6,000
2,100
ไม่ใช้งบประมาณ
10,900
1,440
840
6,000
2,620
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8.2 กิจกรรม : ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้บริหาร หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นารุ่นใหม่
จานวน 1 รุ่น เป็นเงิน 6,500 บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
รายการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอนการดาเนินงาน
ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร
1) ค่าอาหาร (14 คน x 200 บาท x 1 มื้อ )
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (14 คน x 35 บาท x 2 มื้อ )
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรกาหนด
ขั้นตอนที่ 5 นิเทศและติดตามผล โดยหน่วยงานทางการศึกษา (คุรุสภา)
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินโครงการ
1) ค่าอาหารกลางวัน (10 คน x 120 บาท x 1 มื้อ)
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (10 คน x 35 บาท x 2 มื้อ)
3) ค่าวัสดุและค่าจัดทารูปเล่มรายงานโครงการ

งบประมาณ
(บาท)
ไม่ใช้งบประมาณ
3,780
2,800
980
ไม่ใช้งบประมาณ
ใช้งบประมาณ
ของคุรุสภา
ไม่ใช้งบประมาณ
2,720
1,200
700
820

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการและทุกขั้นตอน
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการดาเนินงาน
1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
2) ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับการพัฒนาไม่สามารถมาเข้ารับ
การพัฒนาได้ตามวัน เวลา ที่กาหนดที่อาจส่งผลให้จานวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามที่กาหนด
9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ด้านการดาเนินงาน
1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เดียวกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อ
ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
2) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าจานวนที่กาหนดและเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับ
ผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีความสะดวกเพิ่มมากขึ้น
10. การประเมินผล
10.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการพัฒนาตามที่หลักสูตรกาหนด
10.2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อหลักสูตรและการเข้ารับการพัฒนา
11. ตัวชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย
11.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่หลักสูตรกาหนด ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
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11.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการพัฒ นาที่มีต่อการเข้ารับการพัฒนาตามหลั กสูตร
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
11.3 จานวนผู้เข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 95
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผู้เข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะและศักยภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
12.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถนาความรู้ ความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ การจัดการองค์ก ร
การพัฒนาตนเอง ทักษะการเรียนรู้ ไปเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้ เกิดผลสัมฤทธิ์ และ
มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น
12.3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
มีแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
1. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่ อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ ยนแปลงของสั งคมโลก รวมทั้งปลู กฝังให้ผู้เรียน มีจิตสานึกของ
ความเป็นไทยมีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริ ย์ทรงเป็นประมุข และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและพัฒนาให้คน
เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับ
การพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะการจัดการ
เปลี่ยนแปลงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
ระบบ โดยให้มีการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ อันเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง สร้างค่านิยมในการ
ทางานร่วมกันสร้างทัศนะคติเชิงบวก มีความเคารพและเห็นคุณค่าตนเอง เน้นการสื่อสารแบบกัลยาณมิตร
และการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาผู้นาภาคราชการให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นา และมีสมรรถนะในด้านการ
จัดการที่ดี สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีอานาจหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสาหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยให้ ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ บริห าร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อ พัฒ นาหลักสูต รการพัฒ นาสมรรถนะผู้บริห าร ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา โดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒ นาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อ สร้างเครือข่ายความร่ว มมือ ในการพัฒ นาสมรรถนะผู้บริห าร ครู แ ละบุคลากรทาง
การศึกษา กับหน่วยงานทางการศึกษา
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3. โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริห าร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษา ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน
3.2 สติกับการพัฒนาทีมงาน
3.3 สติกับการพัฒนาองค์กร
3.4 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
3.5 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
3.6 การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
3.7 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
3.8 การสร้ า งกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิช าชี พบนฐานโรงเรียน : กรณี ศึก ษาโรงเรียน
บ้านทุ่งยาวคาโปรย
3.9 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
3.10 นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร
4. ระยะเวลาในการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษา ใช้เวลาในการพัฒนา จานวน 30 ชั่วโมง
5. แนวทางการพัฒนา
5.1 กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เน้นการทางานสัมพันธ์กันเชิงแนวราบ
เป็นความสัมพันธ์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยถือหลักกว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีศักยภาพ
สามารถเข้ามารวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทา ด้วยความเสมอภาค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
5.2 การฝึกปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย
5.2.1 การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning
5.2.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกัลยาณมิตร
5.2.3 การบรรยาย อภิปราย การระดมสมอง
5.2.4 กรณีศึกษา
5.2.5 การฝึกปฏิบัติจริง
5.2.6 การนาเสนอผลงาน
5.2.7 การสรุป ซักถาม
5.2.8 กิจกรรม Reflection and AAR
6. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
6.1 เอกสารประกอบการพัฒนา
6.2 PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
6.3 แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบกิจกรรม
6.4 ภาพยนตร์
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6.5 บทความ
7. การประเมินผล
7.1 ประเมินด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
7.2 ประเมินด้านหลักสูตร โดยประเมินผลชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85
8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา
8.1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นละไม่เกิน
60 คน
8.2 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด
8.3 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น
8.4 เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดรับความคิดใหม่ ๆ
8.5 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9. คุณสมบัติของวิทยากร
9.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเนื้อหาสาระของการเรียนรู้นั้น
เป็นอย่างดี
9.2 สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม
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กระบวนการติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร มีการนาแนวทางและวิธีการ
ดาเนินงานพัฒนามาจากโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ซึ่งกาหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา โดยใช้ ก ระบวนการ Reflection and AAR
มีรายละเอียดดังนี้
1. Reflection
ความหมายของ Reflection ในกระบวนการสร้างความรู้
Dewey กล่าวถึงการเกิดความรู้ในปรัช ญาปฏิบัตินิยม โดยแบ่งประสบการณ์ออกเป็นสอง
ประเภท คือ ประสบการณ์แบบไร้ปัญญา กับ ประสบการณ์แบบปัญญา
ประสบการณ์แบบไร้ปัญญาในชีวิตของแต่ละบุคคลมีมากมาย ซึ่งยังไม่จัดว่าเป็น "ความรู้" ของ
บุคคลนั้น ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง (Reflection) แล้วเท่านั้น จึงจะเป็นประสบการณ์แบบ
ปัญญา หรือ “ความรู้” ซึ่งผู้รู้สามารถอธิบายให้ตนเองและผู้ อื่นยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งในเชิงเหตุผล
และเชิงประจักษ์
กลุ่มแนวคิดสรรค์นิยม (Constructivism) ตั้งข้อสมมติฐานการสร้างความรู้ไว้ ดังนี้
1) สถานการณ์ ที่ เ ป็ น ปั ญ หาและปฏิ สั ม พั น ธ์ ท างสั ง คมก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ทางปั ญ ญา
(Cognitive Conflict)
2) ความขัด แย้ง ทางปัญ ญาเป็น แรงจูง ใจภายใน (Intrinsic motivation) ให้เ กิด กิจ กรรม
ไตร่ตรอง (Reflective Activities)
3) การไตร่ตรอง (Reflection) บนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม
ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้มีการปรับหรือสร้างโครงสร้างทางปัญญาขึ้ นใหม่ (Cognitive
Restructuring) หรือเกิดความรู้ใหม่นั่นเอง
กิจกรรมไตร่ ตรอง คือ กิจกรรมที่ทาเพื่อตรวจสอบและขจัดความขัดแย้งทางปัญญาระหว่าง
บุคคลภายในตนเอง และระหว่างความเชื่อหรือสมมติฐานกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์ (ไพจิตร สดวกการ ,
2539 : 94)
ในทางจิตวิทยา ได้แบ่งลักษณะการคิดของคนออกเป็นสองลักษณะใหญ่ ๆ คือ แบบ Impulsive
Thinking และแบบ Reflective thinking
แบบ Impulsive thinking คือ การคิดแบบไม่ไตร่ตรอง เห็นปุ๊บสรุปปั๊บตามสัญชาติญาณ
ถ้าเป็นคนที่ไม่มีพรสวรรค์ มักจะสรุปผิดมากกว่าถูก
แบบ Reflective Thinking คือ แบบที่คิดอย่างไตร่ตรอง พินิจพิจารณา คิดย้อนกลับไปมาอย่าง
รอบคอบ หลายตระหลบ หลายแง่หลายมุม ทั้งในเชิงเหตุผลและเชิงประจักษ์ ก่อนจะตัดสินใจลงสรุปคาว่า
Reflection ในกระบวนการสร้างความรู้จึงหมายถึง "การไตร่ตรอง"
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2. กระบวนการ AAR
วงจรการทางาน 3R (Review)
BAR = Before Action Review ทบทวนก่อนกิจกรรม หรือภารกิจเกิด
DAR = During Action Review ทบทวนระหว่างกิจกรรมนั้นดาเนินการ ยังไม่เสร็จ
AAR = After Action Review ทบทวนหลังกิจกรรมสาเร็จ เสร็จสิ้น
AAR หรือ After Action Review:หรือชื่อภาษาไทยว่า “เรียนรู้ระหว่างทางาน” ขั้นตอนหนึ่งใน
วงจรการทางาน เป็นการทบทวนวิธีการทางานทั้งด้านความสาเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อค้นหา
คนที่ทาผิดพลาดไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็นการทบทวนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานเพื่อ
แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว
AAR มีใช้ครั้งแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณปี 1970 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาศักยภาพของกองทัพ แก้ไขช่องโหว่ที่อาจทาให้เป็นรองฝ่ายตรงข้ามหรือทาให้สูญเสียทหารฝีมือดีใ น
การทาศึกสงครามและสิ่งสาคัญคือได้ฝึกการทางานเป็นทีมไปพร้อมกันด้วย ในปี 1990 ภาคธุรกิจซึ่งเป็นภาค
ส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูงและแข่งขันตลอดเวลาเพื่อความอยู่รอดขององค์กรได้เริ่มนาเทคนิคนี้มาใช้ในการ
ทางาน เพื่อพัฒนาองค์กรเพื่อส่วนครองตลาดที่สูงขึ้นหรือเพื่อกาไรที่มากขึ้น ซึ่งจุดนี้เองที่ทาให้เทคนิคนี้ได้รับ
ความสนใจอย่างมากมายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทาไม AAR จึงได้รับความสนใจ จุดเด่นของ AAR มีอะไรบ้าง
1. ทาให้เรียนรู้ว่าในการทางานต่าง ๆ ไม่ควรชื่นชมความสาเร็จแต่เพียงด้านเดียว ต้องยอมรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่าความสาเร็จด้วยซ้า เพราะปัญหา คือ โอกาสในการพัฒนา
คนเพื่อพัฒนางานนั่นเอง
2. ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือคาแนะนาของเพื่อนร่วมงาน ที่อาจทาให้ได้รู้ว่า “ทุกปัญหา
มีทางออก” นั้น เป็นอย่างไร
3. ฝึกการทางานเป็นทีม
4. สามารถใช้เ ทคนิคนี้กับ งานทุก อย่า ง ไม่ว่าจะเป็น งานประจาที่ดูเหมือนว่าไม่ส าคัญ เช่น
การรับโทรศัพท์ การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท
5. ผู้ที่เข้าร่วม คือ เพื่อนร่วมงาน เพื่อนร่วมแผนก หรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจาก Peer Assist
ที่เป็นการขอคาแนะนาจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม
วิธีการในการทา AAR ก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่ตอบคาถาม 4 ข้อนี้ และทาให้
ครบ 7 ขั้นตอนเท่านั้นเอง
คาถาม กับ AAR คือ
1. สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการทางาน คือ อะไร
2. สิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
3. ทาไมจึงแตกต่างกัน
4. สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลดหรือแก้ความแตกต่างคืออะไร
ขั้นตอนกับ AAR
1. คุณควรทา AAR ทันทีทันใดหรืออย่างเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้น ๆ
2. ไม่มีการกล่ าวโทษ ซ้าเติม ตอกย้าซึ่งกันและกัน ไม่มีค วามเป็น เจ้า นายหรือ ลูก น้อ งมีแ ต่
บรรยากาศที่เป็นกันเอง
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3. มี“คุณอานวย”คอย อานวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งคาถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะของตน
4. ถามตัวเองว่าสิ่งที่ควรได้รับคืออะไร
5. หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร
6. ความแตกต่างคืออะไร ทาไมจึงต่างกัน
7. จดบันทึกเพื่อเตือนความจาว่า วิธีการใดบ้างที่ได้เคยนามาแก้ปัญหาแล้ว
อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าคาตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการทา AAR คงไม่ใช่คาตอบสุดท้าย
ส าหรั บ งาน เพราะเมื่ อ เวลาเปลี่ ย นไป บริ บทเปลี่ ยนไป ย่ อ มท าให้ เ กิด ปั ญ หาใหม่ ได้ ต ลอดเวลา ซึ่ ง วิ ธี
การแก้ปัญหาย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ดาเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา รุ่ นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 - 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม B5101 (อาคม จันทสุนทร)
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเนื้อหาสาระของการเรียนรู้
ประกอบด้วย
1. การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน
2. สติกับการพัฒนาทีมงาน
3. สติกับการพัฒนาองค์กร
4. ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
5. ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
6. การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
7. การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
8. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
9. การสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ ใ นชุ ม ชนวิ ช าชี พ บนฐานโรงเรี ย น : กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย น
บ้านทุ่งยาวคาโปรย
10. การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการ
องค์กร
กลุ่มเป้ำหมำย
ผู้ เข้ ารั บ การพัฒ นา รุ่ น ที่ 2 ได้ แก่ บุค ลากรส านัก งานศึก ษาธิ การภาค 2 และ 4 ส านัก งาน
ศึกษาธิการจังหวัด และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในสานักงานการศึกษาภาค 2
และ 4 จานวน 53 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้
2. แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนา
3. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินผลการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างและหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา
2. การประเมินหลักสูตรการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับ
การพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์

15
กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. การประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม Reflection and AAR ของผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
2. การประเมินหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค
และสานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและวิเคราะห์เนื้อหา

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลผลการดาเนินงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิก ารภาค
และสานัก งานศึกษาธิก ารจัง หวัด หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
รุ่นที่ 2 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 11 – 14 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม B5101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีผล
การวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
1. การประเมินผลการเรี ยนรู้ ตามหลักสู ตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง
การศึกษา
2. การประเมินหลักสูตรการพัฒนา
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
1. การประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 53 คน ทุกคนผ่านเกณฑ์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้า รับการพัฒ นาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
1.2 ด้า นหลัก สูต ร พบว่า ผู้เ ข้า รับ การพัฒ นาผ่า นเกณฑ์ก ารประเมิน ด้า นหลัก สูต ร ตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา
รายการ
1. เพศ
1.1 หญิง
1.2 ชาย
2. ตาแหน่ง
2.1 ผู้บริหารโรงเรียน
2.2 รองผู้บริหารโรงเรียน
2.3 รองศึกษาธิการจังหวัด
2.4 ผู้จัดการ
2.5 ครู
2.5 ศึกษานิเทศก์
2.6 นักวิชาการศึกษา
2.7 นักทรัพยากรบุคคล

ความถี่
(N= 53)

ร้อยละ

30
23

56.60
43.40

36
1
1
1
1
5
4
4

67.92
1.89
1.89
1.89
1.89
9.43
7.55
7.55
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รายการ
3. สังกัด
3.1 สานักงานศึกษาธิการภาค
3.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด

ความถี่
(N= 53)

ร้อยละ

14
39

26.42
73.58

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีจานวน 53 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อ ยละ
56.60 และเพศชายคิดเป็นร้อยละ 43.40 ส่วนใหญ่ดารงตาแหน่งผู้บริหาร คิดเป็นร้อยละ 67.92 รองลงมา
คื อ ศึ ก ษานิ เ ทศก์ คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 9.43 นั ก ทรั พ ยากรบุ ค คลและนั ก วิ ช าการศึ ก ษา มี จ านวนผู้ เ ข้ า รั บ
การพัฒนาเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 7.55 สาหรับตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด รองผู้บริหาร ผู้จัดการ และ
ครู มีจานวนผู้เข้ารับการพัฒนาเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 1.89
ส่วนใหญ่ผู้เข้ารับการพัฒนาสังกัด สานักงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 73.58
รองลงมา คือ สานักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 26.42 ตามลาดับ
2. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล การประเมินหลักสูตรการพัฒนา โดยผู้บริหารโครงการให้
ผู้เข้ารับการพัฒนาตอบแบบสอบถามออนไลน์ แล้วนาข้อมูลมาประมวล สรุปได้ ดังนี้
ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด จานวน 53 คน ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.02 และมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
โครงสร้างของหลักสูตร
1. โครงสร้างของหลักสูตร
2. การจัดลาดับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
เนื้อหาวิชาของหลักสูตร
3. การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน/สติกับการพัฒนาทีมงาน/พัฒนา
องค์กร : ฝึกจิต
4. ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)]
5. ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
6. การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School
Improvement Plan
7. ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
8. การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School

ระดับ
ความเหมาะสม
σ
µ

แปลค่า

4.89
4.93

0.32
0.25

มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

0.41

มากที่สุด

4.89
4.93

0.39
0.33

มากที่สุด
มากที่สุด

4.88

0.39

มากที่สุด

4.89
4.89

0.39
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
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เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้
Improvement Plan
9. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
10. การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน/สติกับการพัฒนาทีมงาน/
พัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
11. ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
12. ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
13. การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School
Improvement Plan
14. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
15. การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
16. นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้
และการจัดการองค์กร
เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางาน
17. การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน/สติกับการพัฒนาทีมงาน/พัฒนา
องค์กร : ฝึกจิต
18. ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
19. ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
20. การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School
Improvement Plan
21. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
22. การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
23. นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้
และการจัดการองค์กร
24. กิจกรรมการพัฒนาของหลักสูตรเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของผู้เข้ารับการพัฒนา
ค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ

ระดับ
ความเหมาะสม
σ
µ

แปลค่า

4.86

0.41

มากที่สุด

4.89

0.32

มากที่สุด

4.89
4.91

0.32
0.29

มากที่สุด
มากที่สุด

4.93

0.25

มากที่สุด

4.91
4.95

0.29
0.21

มากที่สุด
มากที่สุด

4.88

0.32

มากที่สุด

4.89

0.32

มากที่สุด

4.91
4.89

0.29
0.32

มากที่สุด
มากที่สุด

4.84

0.43

มากที่สุด

4.84
4.95

0.37
0.21

มากที่สุด
มากที่สุด

4.86

0.35

มากที่สุด

4.84

0.37

มากที่สุด

4.89

0.33
97.80

มากที่สุด

จากตารางที่ 2 การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริห าร ครูและบุคลากรทาง
การศึ ก ษา พบว่ า โดยภาพรวม ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นามี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ เนื้ อ หาสาระและกิ จ รรม
การเรียนรู้ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.89, σ = 0.33) คิดเป็นร้อยละ 97.80
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นว่าทุกข้อมีความเหมาะสมมากที่สุด
และมีความเห็นอันดับสูงสุด คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเนื้อหาสาระ
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เป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางาน เกี่ยวกับ การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.95, σ = 0.21)
อัน ดับ รองลงมา คือ การจัด ล าดับ เนื้อ หาสาระการเรีย นรู้ข องหลัก สูต ร การเปลี่ ยนแปลง
ประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School Improvement Plan และทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง
(Change Management System) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.93,
σ = 0.25, 0.25 และ 0.33)
และอันดับสุดท้าย คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน กิจกรรม
การพั ฒ นาของหลั ก สู ต รเอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาความสามารถของผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นา และการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School Improvement Plan มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.84, σ = 0.37, 0.37 และ 0.43)
7. ระยะเวลาการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนามีความเห็นว่า
- เหมาะสม ความถี่ = 9
- ควรเป็น 5 วัน ความถี่ = 8
- ควรเป็น 7 วัน ความถี่ = 4
8. รายวิชาที่ควรจัดให้มีเพิ่มเติมในหลักสูตร
- PLC ความถี่ = 2
9. รายวิชาที่ไม่จาเป็นต้องจัดไว้ในหลักสูตร
- ไม่มี
10. จุดเด่น/ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้
- สามารถนาไปปรับใช้ได้จริง ความถี่ = 11
- การฝึกจิต สมาธิ สติ ความถี่ = 5
- เกิดพลัง คิดเชิงบวก ความถี่ = 2
- การฝึกปฏิบัติจริง ความถี่ = 2
- ได้ความรู้ ประสบการณ์เพิ่มขึ้น ความถี่ = 2
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความถี่ = 1
11. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงอื่น ๆ (ถ้ามี)
- การศึกษาดูงานสถานศึกษาต้นแบบ พื้นที่จริง ความถี่ = 6
- เป็นหลักสูตรที่ดี ควรนาไปใช้พัฒนาผู้บริหารระดับหัวหน้างาน ครู ความถี่ = 4
- ควรต่อยอด ความถี่ = 3
- มีการติดตามผลการนาไปใช้ ความถี่ = 3
- ไม่ควรมีการอบรมกลางคืน ความถี่ = 2
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจ
การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลความพึงพอใจ โดยผู้บริหารโครงการให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
ตอบแบบสอบถามออนไลน์ แล้วนาข้อมูลมาประมวล สรุปได้ ดังนี้
ผู้เข้ารับการพัฒนาทั้งหมด จานวน 53 คน ตอบแบบสอบถามออนไลน์ จานวน 44 คน คิดเป็น
ร้อยละ 83.02 และมีผลการประเมินดังตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็น
ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา
1. ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา
2. เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
3. กิจกรรมการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
4. สัดส่วนการพัฒนาภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสม
5. สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนางานได้
ด้านเจ้าหน้าที่ และวิทยากร
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเป็นกันเอง
8. เจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดาเนินการพัฒนาได้
9. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
10. วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้
ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน
11. ความชัดเจนของการติดต่อประสานงาน
12. ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน
13. ความครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
14. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
15. การให้บริการด้วยความเสมอภาค
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16. บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็วครอบคลุมทุกพื้นที่
17. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม
18. สถานที่ดาเนินการพัฒนา มีความเหมาะสม
19. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีคุณภาพ
20. เอกสารประกอบการพัฒนามีคุณภาพ
ค่าเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ

ระดับ
ความเหมาะสม
σ
µ

แปลค่า

4.89
4.89
4.84
4.80
4.86

0.32
0.32
0.37
0.41
0.35

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.98
4.95
4.93
4.89

0.15
0.21
0.25
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.98

0.15

มากที่สุด

4.80
4.86
4.88
4.86
4.95

0.41
0.35
0.32
0.35
0.21

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.39
4.59
4.84
4.86
4.50
4.83

0.84
มาก
0.54
มากที่สุด
0.37
มากที่สุด
0.35
มากที่สุด
0.70
มากที่สุด
0.37 มากที่สุด
96.60
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จากตารางที่ 4 พบว่า โดยภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการ
พัฒ นาตามหลั กสู ตรการพั ฒนาสมรรถนะผู้ บริ หาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษา อยู่ ในระดับ มากที่ สุ ด
(µ = 4.83, σ = 0.37) คิดเป็นร้อยละ 96.60
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นามี พึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น การพั ฒ นา
อั น ดั บ สู ง สุ ด คื อ เจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ บ ริ ก ารด้ ว ยความสุ ภ าพ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส และวิ ท ยากรโดยรวมมี ค วามรู้
ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.98, σ = 0.15)
รองลงมา คือ เจ้า หน้า ที่ใ ห้บ ริก ารด้ว ยความเอาใจใส่ กระตือ รือ ร้น และเป็น กัน เอง และ
การให้ บ ริ การด้ว ยความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ ยเท่ากัน อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (µ = 4.95, σ = 0.21)
และอัน ดับ สุด ท้า ย คือ บริก ารอิน เตอร์ เ น็ต รวดเร็ว ครอบคลุม ทุก พื้น ที่ มีค วามเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (µ = 4.39, σ = 0.84)
ความพึงพอใจ
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. ดี
2. ดีมาก
ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้า หน้า ที่ผู้ให้บริ การ
1. ดีมาก
2. ดี
3. ยอดเยี่ยม
ด้านสถานที่ สิ่งอานวยความสะดวก และอาหาร
1. ดีมาก อาหารอร่อย
2. ดี
3. ที่พักสะอาด
4. ดีเยี่ยม
5. สถานที่ร่มรื่น
ด้านคุณภาพของการให้บริ การ
1. ดีมาก
2. ดี

ความถี่
6
4
5
4
1
5
4
2
1
1
6
5

สิ่งที่ควรปรับปรุง
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1. แอร์ห้องนอน (ไม่เย็น /เสียงดังมาก)
2. สัญญาณ WiFi
3. ควรมีเอกสารแจก

ความถี่
4
2
1

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
การอบรมต่อยอด

2
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บทที่ 5
สรุปผลการดาเนินงาน
ผลการด าเนิ น งานโครงการพั ฒ นาสมรรถนะผู้ บ ริ ห าร ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 11 – 14 กันยายน
2562 ณ ห้องประชุม B5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษาสรุปผลการดาเนินงานได้ดังนี้
ผู้ เข้ารั บ การพัฒ นามีจานวน 53 คน ส่ ว นใหญ่เป็นเพศหญิง คิด เป็น ร้อ ยละ 56.60 และ
เพศชาย คิด เป็น ร้อ ยละ 43.40 ส่ว นใหญ่ดารงตาแหน่ง ผู้บ ริห าร คิด เป็น ร้อ ยละ 67.92 รองลงมา
คือ ศึกษานิเ ทศก์ คิด เป็น ร้อ ยละ 9.43 นัก ทรัพ ยากรบุค คลและนัก วิช าการศึก ษา มีจานวนผู้เ ข้า รับ
การพัฒ นาเท่า กัน คิด เป็น ร้อ ยละ 7.55 ส าหรับ ต าแหน่ง รองศึก ษาธิก ารจัง หวัด รองผู ้บ ริห าร
ผู้ จั ดการ และครู มีจานวนผู้ เข้ารั บ การพัฒ นาเท่ากั น คิดเป็นร้อยละ ..99
ส่ว นใหญ่ผู้เ ข้า รับ การพัฒ นาสัง กัด สานัก งานสานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด คิด เป็น ร้อ ย
ละ 73.59 รองลงมา คือ สานั กงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 26.42 ตามลาดับ
สรุปผลการดาเนินงาน
.. ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2. ผลการประเมินหลักสูตร
3. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
1. การประเมินผลการเรี ยนรู้
ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 2 มีจานวนทั้งสิ้น 53 คน ทุกคนผ่านเกณฑ์การพัฒนา คิดเป็นร้อยละ
100
... ด้ านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
..2 ด้ า นหลั ก สู ต ร พบว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น ด้ า นหลั ก สู ต ร
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร จานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. การประเมินผลหลักสูตร
การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พบว่า
โดยภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกิจรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.99, σ = 0.33) คิดเป็นร้อยละ 97.90
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นว่าทุกข้อมีความเหมาะสมมาก
ที่สุดและมีความเห็นอันดับสูงสุด คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางาน เกี่ยวกับ การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy มี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.95, σ = 0.21)
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อั น ดั บ รองลงมา คื อ การจั ด ล าดั บ เนื้ อ หาสาระการเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร การเปลี่ ย นแปลง
ประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School Improvement Plan และทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง
(Change Management System) มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ =
4.93, σ = 0.25, 0.25 และ 0.33)
และอันดับสุดท้าย คือ การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน กิจกรรม
การพัฒ นาของหลั ก สู ต รเอื้อ ต่ อการเรี ย นรู้ แ ละพั ฒ นาความสามารถของผู้ เ ข้า รั บการพั ฒ นา และการ
เปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School Improvement Plan มีค่าเฉลี่ยเท่ากันและ
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.84, σ = 0.37, 0.37 และ 0.43)
3. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
ผู้ เข้า รั บ การพัฒ นามีค วามพึ งพอใจต่อการด าเนิน การพั ฒ นาหลั กสู ตรการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนิน
การพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุ ด
(µ = 4.93, σ = 0.37) คิดเป็นร้อยละ 96.60
เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ พบว่ า ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นามี พึ ง พอใจต่ อ การด าเนิ น การพั ฒ นา
อั น ดั บ สู งสุ ด คื อ เจ้ าหน้ าที่ ใ ห้ บ ริ การด้ ว ยความสุ ภ าพ ยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส และวิ ทยากรโดยรวมมี ค วามรู้
ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.99, σ = 0..5)
รองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและเป็นกันเอง และการให้บริการ
ด้วยความเสมอภาค มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.95, σ = 0.2.)
และอัน ดับ สุ ดท้าย คือ บริ การอินเตอร์เ น็ต รวดเร็ว ครอบคลุม ทุก พื้น ที่ มีค วามเหมาะสม
อยู่ในระดับมาก (µ = 4.39, σ = 0.94)
ข้อเสนอแนะในการดาเนินโครงการครั้ งต่อไป
.. ควรจัดให้มีหลักสูตรนี้ ให้กับผู้บริหารระดับหัวหน้างาน และครู
2. ไม่ควรควรพัฒนาในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ เพราะผู้ที่สมัครเข้ารับการพัฒนาติดภาระงาน
3. ควรขยายเวลาการพัฒนาเป็น 5 - 7 วัน และไม่ควรมีกิจกรรมช่วงกลางคืนเนื่องจากผู้เข้ารับ
การพัฒนาเหนื่อยล้า
4. ควรมีกิจ กรรมศึกษาดูงาน ณ สถานศึกษาต้นแบบ หรือพื้นที่จริง
5. ควรมีการติดตามผลการนาไปใช้จากผู้ผ่ านการพัฒนา

ภาคผนวก

24
ภาพกิจกรรม

25
บัญชีลงเวลาผู้เข้ารับการพัฒนา “หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา”
รุ่นที่ 2 วันที่ 11 – 14 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม B5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

1

นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์

ผอ.รร.

2

น.ส.ภรณี พนิรัมย์

ผอ.รร.

3

นายทองดี ทองทา

ผอ.รร.

4

น.ส.ลิปิกร ภูวพัฒนดล

ผอ.รร.

5

น.ส.ปราณี นาคทอง

ผอ.รร.

6

นายอภิรักษ์ กงทอง

ผอ.รร.

7

นายกิ่ง ลิ้มประสาท

ผอ.โรงเรียน

8

น.ส.รุ่งชีวา สุขศรี

ผอ.โรงเรียน

9

น.ส.ฐาปณี พวงงาม

ผอ.โรงเรียน

10

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต

ผอ.โรงเรียน

11

นางสาวิตรี สิทธิชัยกานต์

ผอ.โรงเรียน

12

นายชัยยล แสนธีไชยยา

ครูชานาญการ

13

นายพนมพร พีระพิทยมงคล

ผอ.โรงเรียน

14

ว่าที่ร.ต.เฉลิมรัฐ ติ่งอ่วม

ผอ.โรงเรียน

15

นายสันธาน โมระอรรถ

ผอ.โรงเรียน

หน่วยงาน
รร.วัดพุทธไธศวรรย์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รร.วัดหนองเป้า
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
รร.วัดอุทการาม
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1.
รร.ชุมชนวัดบางซ้ายนอก สพป.
พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รร.เซนต์แอนโทนีบางปะอิน
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
รร.ท่าช้างวิทยาคม อ.นครหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา สพม.เขต 3
รร.วัดเกาะวังไทร อ.เมือง
จ.นครปฐม สพป.นครปฐมเขต 1
รร.คงทองวิทยา อ.ดอนตูม
จ.นครปฐม สพม.เขต 9
รร.พลอยจาตุรจินดา อ.นครชัยศรี
จ.นครปฐม สพม.เขต 9
รร.วัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ)
อ.สามพราน จ.นครปฐม
สพป.นครปฐมเขต 2
รร.วัดปราสาท อ.เมือง จ.นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 1
รร.ชุมชนวัดราษฎร์นิยม
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
สพป.นนทบุรี เขต 2
รร.ชุมชนวัดบางโค อ.บางใหญ่
จ.นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2
รร.บ้านคลองโต๊ะนุ้ย อ.ไทรน้อย
จ.นนทบุรี สพป.นนทบุรี เขต 2
รร.วัดบัวขวัญ อ.ลาดหลุดแก้ว
จ.ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 1
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

16

น.ส.เหมือนฝัน จันทร์ประสิทธิ์

ผอ.โรงเรียน

17

น.ส.ปดิวรัดา ผ่องสุวรรณ

ผอ.โรงเรียน

18

นางพรรณิภา ช่วยเมือง

ผอ.รร.

19

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

ผอ.โรงเรียน

20

นายสุภกฤต ปิติศรีชัย

ผอ.โรงเรียน

21

นางสุภาพร รัตน์น้อย

ผอ.โรงเรียน

22

ว่าที่ร.ต.ชัชวาลย์ กิจชอบ

ผอ.โรงเรียน

23

นายเจนการณ์ เพียงปราชญ์

ผอ.โรงเรียน

24

นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร

ผอ.โรงเรียน

25

นางพนอ ปริกสุวรรณ

ผอ.โรงเรียน

26

นายทักษิณ อารยะจารุ

ผอ.รร.

27

นายสุขวิทย์ ปู้ทอง

ผอ.รร.

28

นายอภิเชษฐ์ เกตุกร

ผอ.รร.

29

น.ส.สุดารัตน์ ทับสาย

ผอ.รร.

30

นายสุพนิ เจริญผล

ผอ.โรงเรียน

31

นายโอฬาร ศรีสวัสดิ์

ผอ.โรงเรียน

32

นายวสันต์ สืบสุทธา

ผอ.โรงเรียน

หน่วยงาน
รร.วัดพวงแก้ว อ.หนองเสือ
จ.ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
รร.ผ่องสุวรรณวิทยา อ.ลาลูกกา
จ.ปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต 2
รร.วัดนพรัตนาราม
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
รร.มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการ เขต 1
รร.วัดบางพลีน้อย อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
สพป.สมุทรปราการเขต 2
รร.พูลเจริญวิทยาคม อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ สพม. เขต 6
รร.อนุบาลชลิดา อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ สังกัด สช.
รร.โยธินบูรณะ 2
(สุวรรณสุทราราม) เขตบางซื่อ
กทม. สพม.1
รร.ราชวินิต แขวงดุสิต
เขตดุสิต กทม.สพป.กทม.
รร.สมิทธิพงษ์ แขวงแสมดา
เขตบางขุนเทียน กทม. สังกัด สช.
รร.ตลิ่งชันวิทยา อ.เมือง
จ.สุพรรณบุรี สพม.9
รร.บ่อกรุวิทยา อ.เดิมบางนางบวช
จ.สุพรรณบุรี สพม.9
รร.ท่ามะขามวิทยา อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี สพม.8
รร.อนุบาลดาเนินสะดวก
อ.ดาเนินสะดวก จ.ราชบุรี
รร.พุ ท ธศาสน์ โ กศล อ.กุ ย บุ รี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
รร.วังมะเดื่อ อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
จ.ประจวบคีรีขันธ์
รร.บ้ า นปากเหมื อ ง อ.กุ ย บุ รี
จ.ประจวบคีรีขันธ์
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

33

น.ส.สายรุ่ง พุทธา

ผอ.โรงเรียน

34

น.ส.ชมพูนุช ฉิมมณี

ผอ.รร

35

นายไพบูรณ์ อ่อนสนิท

ผอ.รร.

36

นางลลิศรา ต่อเทียนชัย

ผู้จัดการโรงเรียน

37

นายเทพพิทักษ์ หลักบุญ

ผอ.โรงเรียน

38

นายสันติ เฉลิมพันธุ์

ผอ.โรงเรียน

39

น.ส.ปิยวัน เครือนาค

รอง ผอ.โรงเรียน

40

น.ส.ณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง

41

น.ส.อัญชลี เกิดเรือง

42
43

นางบุญญาภา ปานลักษณ์
นางมารศรี เหล่าบุญชัย

44

นายจิรประวัติ ศรีวัฒนทรัพย์

45
46

นางธนภร เศรษฐี
ว่าที่ร.ท.ถวัลย์ จันทร์เพ็ง

47

นางอารี แก้วสถิตย์วงศ์

48

นางวนิดา ไพรพฤกษ์

49

น.ส.จรวยพร แจ้งกระจ่าง

50

นางสาวณัฏฐิกา เจยาคม

51

น.ส.สุวรรณ จุลมั่ง

นักวิชาการศึกษา
ชานาญการ
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์
ชานาญการ
รอง ศธจ.นนทบุรี
ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและ
ประเมินผล
ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคล
ชานาญการพิเศษ

หน่วยงาน
รร.วัดสามัคคีศรัทธราม
อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร
รร.หลวงสิ น ธุ์ ร าษฎร์ รั ง สฤษฏ์
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
รร.บ้านปลายคลองน้อย
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร
รร.เจริญศิลป์ศึกษา(สค) อ.เมืองฯ
จ.สมุทรสาคร
รร.วัดเทพประชุมนิมิตร
อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
รร.บ้ า นเขาอ่ า งแก้ ว อ.ท่ า ยาง
จ.เพชรบุรี
รร.สุ ว รรณรั ง สฤษฐ์ วิ ท ยาลั ย
อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี
สนง. ศธภ.1
สนง. ศธภ. 2 ปทุมธานี
สนง. ศธจ.ปทุมธานี
สนง. ศธจ.นครปฐม
สนง. ศธจ.นครปฐม
สนง. ศธจ.นนทบุรี
สนง. ศธจ.นนทบุรี
สนง. ศธจ.สมุทรปราการ
สนง. ศธจ.สมุทรปราการ
สนง. ศธจ.กรุงเทพมหานคร
สนง. ศธจ. กรุงเทพมหานคร
สนง. ศธภ.4

28
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

52

นางมาลัยงาม แก้วสอาด

53

น.ส.พัชรมาศ นุ่มดี

ตาแหน่ง
นักวิชาการศึกษา
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
ปฏบัติการ

หน่วยงาน
สนง. ศธภ.4
สนง. ศธจ. สมุทรสาคร

วิทยากร
1. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3. นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
4. นางสาวสมจิต ตาคาแสง ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34

fi'rEi.i60'rlJurflu1nl n6u1?'l:u uaJ!na1n:vi1nn'llfi nu1

)
tso{

fi.oorc 79656
[nl{n1l flu']arlll0uu{u114'l: n: uavqnaln: 1.1n1:flnu1

,!

ugl.ier.iafuvli'r{'ruu514'D

toun11 il:J!anuvu?un1uyt1{n1:fi nu1

orrufitilinrurla"nn:vu:rrfinurBnr:kiouffilfianrl"urYcrurn: nruror:ti uac!aarn5
urrnr:6nur ritfru.:ruln:rnT :riruura!::nusriuir,tr: ai uavunarn:rrlnr:finut lsrunttriufio
riuuilr u.lrurrr nr:6nur r,,la'nao:nr:vrhurau::ouv
litivr: a: uavunalntvlrlnr:finur uav
!t,
rirmroi'ofion::lrYnural::oucnaj:Jlflrvlru iufi .
anrrTurYorurn:
'"n nruror:d
'-_--- -- !!av!narnivl{nt:finnr
''- -'i '
, -i
i
-J
'
:cv-ir'yiufr
b - d riuu'ruu bdbb uavlufi u :vra'jrdufi oo - od riuaruu batb ru anrriurinrurng
v
nflnnltu uavunaln:vn{nl:fi nu1 uu
J oY

rfrahinr:o-nilon::rvYnrurna'uulru!runrrJudnao:nr:r"autal::nuvlitirar: n: uav
.r
J"
'lu
n'l uoli
afi1
r!1v
ru
u
irj:car6nrlt
uav!l:a
rtiultjoie
un':
ri
uuio
una
l
nivn{
n1:finur
i!
,V
I
e
anl uv{arulnl nru1015u uavun a',lfl:vl1{ n1:fi nu1 -0n ufl { 9l!n ruJvl'l {']ull i1415 [n l.! n']:finu'1
t

4

va

a!::ouvflus ''15 nt uaJUnaln: '').in't:flflu'l Loun?1ri:2 ronu'l4u?tJl'l'uv!1{fl']:flflu1 o.ltl
or.1.r'lufi'nt:isluctrlna {tiruranr:anrriuriorurn; nrulo'l:d firJinur
u,avqnaln:r1{n'15fl nu'l
*

v J-

b. u'r.r!:u1 uvl rll'11'!11 !n!fiuu1vl14?14u1na! flu1ll19l:6'lu 14114u1n

vY11.11u

uavdtailrnioriru

n'nd(!.r rinvrinurn:qnnadrurrgnr:fitru

aruvdtlru
d. ur!o:?::ru?.ititJ:cno{ rinminurn:t-rnnarirurqnr:fitnu nruvrirlru
6n.

u1{a1ro:14'u

d.

u''r{olfu

[lJ[n2

Aa

b. u1.ia'l?!g|!no
-sJ

si.

ourn'r

F]ruJvl'l.i'lu

?vluSluvnlt'lu1Qn1:fltflu

nfuJvl'l.i1u

5flU1n:lnnat']u'lflJn'l:
rinuivru'ln:lnaad'l1l1fun1:

nfurvl'l.l1u

n!

u1{41?flfl [YloE?::Ol un

d. u1.r61?rr:tun rlouvro.:
a

: ulnlunnatMqJnl:nlflu

un

v)

nnprirvnlamrn{rm

Irarhfr'lr.rununr:rirtiulrtl rJ:varumufiu{r,{riunr:firuurr irorn: uavunnara5o
TJ
r,triramurirr 1 frrfiurio'r !5v1:{u!irrlru t'otsriuutonar:!:vnounr:r{ruur dtu':unluavoln
tfr'niuoirtriunr:riruur n1: :criu a :?ilvY{{nri1:1u.r'ruflan1:eiltiuln:inr: rdolfinr:ritiunr:rinur
u::aifl0il:ca!6?o.tua-nan:uac rfiarrJ:clutdalao
nrlr,ra'naor:rTcna'r?riul!d?un?TuGuufou
_'-ri
urivrl{:1rn1i
XgX
'-!a..q
nu ni[nuoutuunut!
.!
iin

- ir
auvr

b

a{u']nrJ lr.fl. bdbb

6-

(uruf,our iauuqRa)
{il'rur o nr:a o rriur[arur n g n rulol tti
u63!nalnrv'l{n1:ilnv1

ตารางการพัฒนาหลักสูตร “การสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา”
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2562
ณ ห้องประชุม B 5101 (อาคม จันทสุนทร) อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เวลา

09.00 – 12.00 น.

ลงทะเบียน

08.45 – 09.00
น.
พิธีเปิด
(นายศัจธร
วัฒนะมงคล)
ผอ.สคบศ.

12 ก.ย.
2562

13 ก.ย.
2562

06.00 – 07.00 น.
การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
ภายในตน/
สติกับการพัฒนา
ทีมงาน/พัฒนา
องค์กร : ฝึกจิต
(นพ.ยงยุทธ
วงศ์ภิรมย์ศานติ์)

14 ก.ย.
2562

13.00 – 17.00 น.

17.00 –
18.00 น.

18.00 - 21.00 น.

09.00 – 12.00 น.
สติกับการพัฒนาทีมงาน
(นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์)

การพัฒนา
ความเข้มแข็ง
ภายในตน

สติกับการพัฒนาองค์กร
(นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์)

(นพ.ยงยุทธ
วงศ์ภิรมย์ศานติ์)

ทักษะการคิดเชิงระบบ
(System Thinking)
(รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์)
การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
(รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์)

09.00-12.00 น.
การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย

ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง
(Change Management System)
(รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์)
นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะ
การคิดเชิงระบบทักษะการเรียนรูแ้ ละ
การจัดการองค์กร
(รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์)

เดินทางกลับ

(ดร.กัมพล เจริญรักษ์)

หมายเหตุ 1. รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30 – 10.45 น. และ เวลา 14.30 – 14.45 น.
2. ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

รับประทานอาหารเย็น

08.30 – 08.45 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

วันที่

11 ก.ย.
2562

12.00 –
13.00 น.

การวางแผนโดยใช้
Quick Win Strategy
(รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์)
การเปลีย่ นแปลงประสบการณ์โรงเรียน
เชิงระบบผ่าน School Improvement
Plan
(นางสาวสมจิต ตาคาแสง)
(ดร.กัมพล เจริญรักษ์)

