รายงานผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ก

คานา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา
ก่อนการแต่ งตั้งให้ ด ารงต าแหน่ งบางต าแหน่งและบางวิ ท ยฐานะเพื่ อเพิ่ มพูนความรู้ ทั กษะ เจตคติ ที่ ดี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ เ หมาะสมในอั น ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
เกิดประสิ ทธิภ าพประสิ ทธิผ ลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ตามหลั ก เกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนดการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ และ
รองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/171
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จั งหวัด/กรุงเทพมหานคร มีความรู้ทักษะการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธ ยาศั ย มี เ จตคติ ที่ ดี มี วิ นั ย คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ เ หมาะสมสามารถแปลง
ยุทธศาสตร์และจุดเน้นของหน่วยงานสู่การปฏิบัติมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึกษา ร่ วมกั บ
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้ อานวยการและรองผู้ อานวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร จานวนทั้งสิ้น 27 คน ณ สถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม การดาเนินการพัฒนาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงได้จัดทารายงานผลการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการดาเนินการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
หวั ง ว่ า เอกสารนี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การพั ฒ นาดั ง กล่ า วแล ะขอขอบคุ ณ
คณะกรรมการอานวยการ และคณะท างานทุก ท่า นที่ใ ห้ ความร่ ว มมื อในการพัฒ นาข้ าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาไว้ ณ โอกาสนี้
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตุลาคม 2562
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมา
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 กาหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึ กษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งและบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่ราชการ ทั้งนี้ ก.ค.ศ. ได้กาหนดมาตรฐานตาแหน่งผู้อานวยการและรอง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ไว้ว่า “ต้องผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด”
หลั กเกณฑ์และวิธีการพัฒ นาตามหนังสื อส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/171 ลงวันที่ 30
มิถุนายน 2553 กาหนดไว้ ว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องผ่านการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร โดยมีการพัฒนา
สมรรถนะตามตาแหน่งในลักษณะองค์รวมบูรณาการเสริมสร้างเพิ่มเติมให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงาน
มีความรู้ทักษะการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย มีเจตคติที่ดี มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถแปลงยุทธศาสตร์และจุดเน้นของหน่วยงานสู่การ
ปฏิบัติ ในอันทีจ่ ะทาหน้าที่บริหารงานในหน้าที่อานวยการบริหารงานปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้อานวยการและรองผู้อานวยการ สานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ หลักเกณฑ์ข้อ 2.4 ระบุให้สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่นและจัดทารายละเอียดหลักสูตร
เสนอ ก.ค.ศ. เพื่อทราบ แล้วดาเนินการพัฒนาและรายงานผลการดาเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ และรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย มีวินัย คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม
ต่อการเป็นผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สามารถบริหารจัดการงานในสานักงาน
วางแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมกากับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การ
บริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและสินทรัพย์ การบริหารทั่วไปและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ได้ร่ว มกันดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จานวน 27 คน
กาหนดการพัฒนา มีดังนี้

2
ระยะที่ 1 ดาเนิน การพัฒ นาข้า ราชการครูแ ละบุค ลากรทางการศึก ษา ที่ผ่า นการคัด เลือ ก
และสอบแข่งขัน ตั้งแต่วัน ที่ 21 สิงหาคม ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระยะที่ 2 ผู้เข้า รับการพัฒนาเข้าฝึกประสบการณ์การเรียนรู้จากสภาพจริง ณ สานักงาน กศน.
จังหวัดต้นแบบ ตั้งแต่วันที่ 9-22 กันยายน 2562
ระยะที่ 3 ผู้เข้ารับ การพัฒ นาเข้าร่ว มประชุมเพื่อ นาเสนอผลการฝึกประสบการณ์การเรียนรู้
จากสภาพจริง ตั้ง แต่วัน ที่ 23-27 กัน ยายน 2562 ณ สถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุค ลากร
ทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
วัตถุประสงค์
1. เพื่อวิเคราะห์ผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวั ด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เพื่อสรุปและรายงานผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสานัก งานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ขอบเขตการดาเนินการ
1. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จานวน 27 คน
2. ด้านเนื้อหา
2.1 ประเมินผลการดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร ได้แก่ การดาเนินการพัฒนา
เนื้อหาหลักสูตร และรูปแบบ และวิธีการพัฒนา
2.2 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตามหนังสือ
สานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/171 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
3. ด้านเวลา ดาเนินการพัฒนาระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 27 กันยายน 2562
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ผลการ
ดาเนิ น การพัฒ นาข้า ราชการครู และบุค ลากรทางการศึ กษาก่อ นแต่ งตั้ งให้ ดารงต าแหน่งผู้ อานวยการ
สานั กงาน กศน.จั งหวัด/กรุ งเทพมหานคร สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
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2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนา
ผลการดาเนินการพัฒนาไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในปีงบประมาณต่อไป
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจสามารถนาไปประยุกต์ใช้และอ้างอิงในการพัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาและหลักสูตรอื่นๆ
คานิยามศัพท์เฉพาะ
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หมายถึง การดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กาหนด หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/ 171 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553
ซึ่งดาเนินการโดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาร่วมกับสานักงานส่งเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
หลั ก สู ต รพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร หมายถึง หลักสูตรที่ดาเนินการตามเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.
กาหนด ประกอบด้วย 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 การพัฒนาผู้อานวยการและสมรรถนะผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จั ง หวัด /กรุ งเทพมหานคร มี ขอบข่ าย ดัง นี้ 1) การจัด และบริ ห ารงานการศึก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 2) การพัฒนาระบบภาคีเครือข่าย 3) วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และ 4) การเรี ยนรู้ กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 2
การเรียนรู้จากสภาพจริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครต้นแบบและส่วนที่ 3 การจัดทาและ
นาเสนอผลงาน
ผู้เข้ารับการพัฒนา หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสานั กงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่ได้รับการคัดเลือกและผ่านการสรรหาตามประกาศ
สานักงานสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและเข้ารับการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน
กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จานวน 27 คน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เล่มนี้ ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2. หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
3. แนวทางการประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงานกศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
1. หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุง เทพมหานคร (หนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7/171
ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2553)
ก.ค.ศ. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานครให้ เ ป็ นไปตามมาตรา 80
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551 กาหนดไว้ว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ อ งผ่ า นการพั ฒ นาก่ อ นแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในลักษณะองค์รวม มีความยืดหยุ่น มีความพร้อมในการดารง
ตาแหน่ ง ผู้ อานวยการ ส านั กงาน กศน.จัง หวัด /กรุ งเทพมหานคร ให้ มีคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึ กษา
โดยมีวิธีการพัฒนา และมาตรฐานการพัฒนา ดังนี้
1.1 วิธีการพัฒนา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 29 วัน
ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกว่า
10 วัน) มีขอบข่ายการพัฒนาด้านการจัดและการบริหารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การพัฒ นาระบบภาคีเครื อข่าย วินั ย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพการเรียนรู้กฎหมาย
ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
1.1.1 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ใช้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้แก่ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรี ย นรู้ ต ามสภาพจริ ง การฝึ ก ปฏิ บั ติ การเรี ย นรู้ ส ภาพจริ ง ในส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร ที่ประสบความสาเร็จ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ
การเรียนรู้จากระบบพี่เลี้ยงและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาดูงานและวิธีการอื่น ๆ ตามความ
เหมาะสม
1.1.2 การประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง ให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เป็นการประเมินผลเพื่อปรับปรุง
พัฒนาโดยจัดให้มีการประเมินผลก่อนเข้ารับการพัฒนา ระหว่างการพัฒนาและเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุ่งเน้น
การประเมิน ความรู้ ทักษะและการประเมินตามสภาพจริงด้วยวิธีการ เครื่องมือและแหล่งข้อมูล อย่าง
หลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒ นาที่ ก.ค.ศ. กาหนด ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลา
เข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมดและต้องผ่านเกณฑ์การประเมินผล
ทั้งในส่ ว นของการประเมิน ผลระหว่า งการพั ฒ นาและการประเมิ นผลเมื่ อสิ้ นสุ ด การพั ฒ นาแต่ ล ะส่ ว น
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
1.1.3 ส านั กงานส่ งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย กับ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาโดยร่วมมือกับ
สถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น และจัดทารายละเอียดหลักสูตรเสนอ ก.ค.ศ.เพื่อทราบ แล้วดาเนินการ
พัฒนาและรายงานผลการดาเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ
1.2 มาตรฐานการพัฒนา
ส่วนราชการต้นสังกัดที่รับผิดชอบการพัฒนาต้องดาเนินการให้ได้มาตรฐาน ดังนี้
การบริ ห ารจั ด การ จั ด ท ารายละเอี ย ดหลั ก สู ต รและด าเนิ น การพั ฒ นาให้ เ ป็ น ไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กาหนด โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมวางแผนจัดการเรียนรู้ในลักษณะ
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม สร้างความเข้าใจในเรื่องหลั กสูตรและการประเมินผลกับวิทยากรใช้สารสนเทศ
จากการคัด เลื อ กบุ คคลเข้ าสู่ ตาแหน่ งผู้ อานวยการ ส านัก งาน กศน.จัง หวัด/กรุง เทพมหานคร ในการ
ด าเนิ น การพั ฒ นา จั ด ให้ มี ที ม การจั ด การเรี ย นรู้ ท าหน้ า ที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู้ ร ายบุ ค คล จั ด ท าข้ อ มู ล
สารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนา จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ ดาเนินการพัฒนาโดยยึด
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา จัดระบบคุณภาพที่สามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งกากับ ติดตาม
ประเมินและรายงานผลการพัฒนาต่อ ก.ค.ศ.
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วิ ทยากรและที มจั ดการเรี ยนรู้
คั ดเลื อกวิ ทยากรและที มจั ดการเรี ยนรู้ ที่ มี ความรอบรู้
มีความสามารถ มีประสบการณ์และประสบความสาเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางการบริหารในเรื่องที่
รั บ ผิ ดชอบการพัฒ นา สร้ างบรรยากาศการจัดกิจกรรมที่ดีในการพัฒ นา โดยถือว่าผู้ เข้ารับการพัฒ นา
มีความสาคัญที่สุด
สื่อการพัฒนา จัดทาคู่มือการพัฒนา เอกสารประกอบการพัฒนาส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
ศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน จัดเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์และโสตทัศนูปกรณ์ที่มีเนื้อหา
ความรู้ทางวิช าการที่ทันสมัยเข้าถึงได้ส ะดวก มีคุณภาพดี มีปริมาณเพียงพอช่ว ยให้ ผู้เข้ารับการพัฒนา
สามารถเรียนรู้ในลักษณะการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมได้
สถานที่ที่ใช้ในการพั ฒนา ต้องเป็นสถานที่ที่เหมาะสมมีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และ
สิ่งอานวยความสะดวกเอื้อต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอสาหรับการพัฒนา
การประเมิ น ผลการพั ฒนา ต้อ งมุ่งเน้นการประเมิน ตามสภาพจริงและได้มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบการพัฒนาและวิทยากรต้องปรึกษาหารือร่วมกันเกี่ยวกับหลักการประเมิน วิธีการและเครื่องมือ
การประเมินผล รวมทั้งเกณฑ์ประเมินผลการพัฒนา
2. หลัก สู ต รการพัฒ นาข้า ราชการครู แ ละบุค ลากรทางการศึ กษาก่ อนแต่ ง ตั้ง ให้ ดารงตาแหน่ ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2.1 หลักการและเหตุผล
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80
บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งบางตาแหน่ง
และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตนคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
ที่เหมาะสมในอันที่จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่
ราชการ ประกอบกั บ ก.ค.ศ. ได้ ก าหนดมาตรฐานต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนั้น
เพื่ อให้ การพัฒ นาข้ าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษาก่อ นแต่ งตั้ ง ให้ ด ารงตาแหน่ งผู้ อ านวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดาเนินไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด สานักงาน
กศน. จึงได้จัดทาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ขึ้น
2.2 วัตถุประสงค์
2.2.1 พัฒนาสมรรถนะตามตาแหน่งในลักษณะองค์รวม บูร ณาการ เสริมเพิ่มเติมให้เกิด
ความพร้ อมในการปฏิบั ติงาน เน้ น การเรียนรู้จากผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรู้และมีประสบการณ์ควบคู่กับ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้จากสภาพจริง
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2.2.2 มีความรู้ทักษะการบริหารงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยมีเจตคติ
ที่ดี มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม สามารถแปลงยุทธศาสตร์ และจุดเน้น
ของหน่วยงานสู่การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
2.3 โครงสร้างหลักสูตรและรูปแบบการพัฒนา
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 29 วัน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ดาเนิน การระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 โดยรายงานตัว และปฐมนิเทศ
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตาบลไร่ขิง
อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม การเรียนรู้จากวิทยากรผู้ ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆขอบข่ายการพัฒนา ดังนี้
1. การจั ดและการบริห ารการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย ประกอบด้ว ย
ปรัชญา แนวคิดการจัดการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาตลอดชีวิต แผนการ
ศึกษาชาติ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารการเงินและ
สิ น ทรั พ ย์ การบริ ห ารทั่ ว ไป การคิ ด วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ การตั ด สิ น ใจแก้ ปั ญ หา การก ากั บ ติ ด ตาม
ประเมินผล การวิจัยเพื่อไปใช้ในการบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลิกภาพและเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การบริหารจัดการภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย การประสานนโยบาย การระดมทรัพยากร
การแสวงหาความร่วมมือ การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3. วินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
4. การวิ เคราะห์ กฎหมาย ระเบีย บ หลั กเกณฑ์แ ละวิธี การที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการปฏิ บัติ งาน
ในหน้าที่ผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง
ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริง โดยมีผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ ให้คาปรึกษาแนะนา กากับ ติดตาม
และประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริง ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ระยะเวลาการเรี ย นรู้ จ ากสภาพจริ ง ไม่ น้ อ ยกว่ า 14 วั น ระหว่ า งวั น ที่ 9-22
กั น ยายน 2562
ณ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน
ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาจั ด ท ารายงานการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้ จ ากการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร การศึกษาสภาพจริงแล้วนาเสนอผลงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562 ณ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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2.4 แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ศึกษาจากเอกสารและเว็บไซต์ที่เกีย่ วข้องกับ
การพัฒนาตามหลักสูตร ก่อนการพัฒนา (15 วัน)
ส่วนที่ 1
การพัฒนาสมรรถนะ
(ไม่น้อยกว่า 10 วัน)

ส่วนที่ 2
การเรียนรู้จากสภาพจริง
(ไม่น้อยกว่า 14 วัน)

ส่วนที่ 3
การจัดทาและนาเสนอผลงาน
(ไม่น้อยกว่า 5 วัน)

กิจกรรม

กิจกรรม

กิจกรรม

การเรียนรู้จากสภาพจริง
สานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานครต้นแบบ

สัมมนา จัดทารายงานและ
นาเสนอผลงาน

พัฒนาสมรรถนะ
ผู้อานวยการสานักงาน
กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
องค์ประกอบ
หมวดที่ 1
การเป็นผู้นาทางวิชาการ

หมวดที่ 2
การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์

หมวดที่ 3
การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

หมวดที่ 4
การสร้างและพัฒนาเครือข่าย
ในการจัดการศึกษา

หมวดที่ 5
การพัฒนาวินัย คุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

หมวดที่ 6
การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับ
นโยบายและทิศทางการพัฒนา
ในอนาคต

องค์ประกอบ
การเรียนรู้จากสภาพจริง
ในสานักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ต้นแบบ

องค์ประกอบ
-จัดทารายงานการศึกษา
วิเคราะห์ผลการเรียนรู้
จากการพัฒนาสมรรถนะ
-การศึกษาสภาพจริง
นาเสนอผลงานเพื่อ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
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2.5 รายละเอียดหลักสูตร
การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ
สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของผู้อานวยการ กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกว่า 10 วัน)
หมวดวิชาที่ 1 การเป็นผูน้ าทางวิชาการ
1) วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
2) ภาวะผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3) ปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์ การศึกษาตลอดชีวิต
4) การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6) การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารหลักสูตรแก่สถานศึกษา
หมวดวิชาที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์
1) บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
2) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสานักงาน
กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
3) การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
4) การบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) การบริหารความเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
6) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์กร กศน.
7) การบริหารความเสี่ยง
8) การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์สาหรับผู้บริหาร กศน.
หมวดวิชาที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
1) การพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบบุคคลแห่งการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
หมวดวิชาที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา
1) การสร้าง การบริหาร และการพัฒนาเครือข่ายสาหรับการจัดการศึกษา
2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
หมวดวิชาที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) การพัฒนาทางวินัยและการใช้อานาจปกครอง
3) การพัฒนาจิต
4) การพัฒนากาย
5) การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นาและการเป็นผู้มีจิตอาสา
6) การบริหารกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กศน.
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หมวดวิชาที่ 6 การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1) การสัมมนาเพื่อพัฒนา กศน. เพื่อรองรับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
2) การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหาร และการบริหารการศึกษา
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
การฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน (ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
การนาเสนอผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2.6 การวัดและประเมินผล
แนวทางการประเมินผลการพัฒนาตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
หลักเกณฑ์
การประเมิน
1. ก่อนการพัฒนา
2. ระหว่างการพัฒนา

รายการประเมิน

สัดส่วน คะแนน

มอบหมายให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองก่อนเข้ารับการ
พัฒนา ตามกรอบเนื้อหาหลักสูตร 6 หมวดวิชา
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ
(40%)
ประเมินผลจาก
1. ชิ้นงาน จานวน 2 ชิ้น ดังนี้
15%
1.1 รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตามที่กาหนดให้
ศึกษาก่อนการพัฒนา 6 หมวดวิชา (งานเดี่ยว)
1.2 รายงานประมวลความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน (งานกลุ่ม)
2. การทดสอบย่อย จานวน 3 ครั้ง
20%
3. การประเมินพฤติกรรม จานวน 2 ครั้ง
5%
สวนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง
(20%)
ประเมินผลจากรายงานประมวลผลการฝึกประสบการณ์
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน
ประเมินผลจาก
3.1 การนาเสนอผลงานจากการเรียนรู้จากสภาพจริง

3. การประเมินเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา

3.2 การจัดนิทรรศการนาเสนอผลงาน (ถ้ามี)
3.3 การจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
การทดสอบประมวลความรู้
รวม

(400)
150

200
50
(200)

20%
(30%)

200
(300)

5%

50

5%
20%

50
200

(10%)
100%

(100)
1,000
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3. แนวทางการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 80 บัญญัติ
ให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งบางตาแหน่งและ
บางวิท ยฐานะเพื่อ เพิ่ มพู น ความรู้ ทั ก ษะ เจตนคติที่ ดี คุณ ธรรม จริย ธรรม และจรรยาบรรณวิช าชี พ
ที่เหมาะสมในอันที่จะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่
ราชการ ประกอบกั บ ก.ค.ศ. ได้ ก าหนดมาตรฐานต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /
กรุงเทพมหานคร ให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนั้น
เพื่อให้การประเมินผลการพัฒนาสอดคล้องและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการดาเนินการพัฒนา คณะวิทยากร และคณะกรรมการประเมินผล จึงได้
ร่ว มกัน กาหนดการประเมิน ผลและคะแนนการประเมินผล ในการพัฒ นาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
โครงสร้างของหลักสูตรตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
การพัฒ นาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้ อานวยการ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 3 ส่วน ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 29 วัน
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 29 กันยายน 2562
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด /กรุงเทพมหานคร
การเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ
และการเรียนรู้ด้วยวิธีการอื่นๆ ตามความเหมาะสม ไม่น้อยกว่า 10 วัน มีขอบข่ายการพัฒนา ระหว่างวันที่
21 สิงหาคม – 6 กันยายน 2562 ดังนี้
หมวดวิชาที่ 1 การเป็นผู้นาทางวิชาการ
หมวดวิชาที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์
หมวดวิชาที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
หมวดวิชาที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา
หมวดวิชาที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
หมวดวิชาที่ 6 การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง ไม่น้อยกว่า 14 วัน (ระหว่างวันที่ 9 – 22 กันยายน 2562)
ผู้ เข้ารั บ การพัฒ นาฝึ กปฏิบัติงานจากสภาพจริง โดยมี ผู้ อานวยการส านักงาน กศน.
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้ มีประสบการณ์ ให้คาปรึกษาแนะนา กากับ
ติดตาม และประเมินผลการเรียนรู้จากสภาพจริง
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ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน ไม่น้อยกว่า 5 วัน (ระหว่างวันที่ 23 – 27 กันยายน 2562)
ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาจั ด ท ารายงานการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ผ ลการเรี ย นรู้ จ ากการพั ฒ นา
สมรรถนะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร การศึกษาสภาพจริง แล้วนาเสนอผลงาน
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการพัฒนา
การประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ยึดหลักการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner Centre)
2. การประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ร่วมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา
แ วท งการประเมินผลการพัฒนา
ผล
เตรียมความพร้อมด้ว ยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร ตารา
บทความ งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในหลักสูตร 6 หมวดวิชาและจัดทา
รายงานในแต่ละหมวดวิชา
2.
ผล ว ง
2.1 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ 400 คะแนน การประเมินจาก
2.1.1 ชิ้นงาน 2 ชิ้น ดังนี้ (สัดส่วน 15% 150 คะแนน)
1) รายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ตามที่ ไ ด้ ก าหนดให้ ไ ปศึ ก ษาก่ อ น
การพัฒนา จานวน 6 หมวด วิชา (งานเดี่ยว)
2) รายงานประมวลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน (งานกลุ่ม)
เกณฑ์การประเมิน กรอบการประเมินให้คะแนนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
รายงานประมวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน พิจารณาประเด็นดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน
2. ชัดเจน ตรงประเด็น
3. การนาเสนอเป็นลาดับขั้นตอน
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. การนาไปประยุกต์ใช้
2.1.2 การทดสอบย่อยจานวน 3 ครั้ง (สัดส่วน 20% 200 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความเข้ าใจในเนื้อหาแต่ละหมวดวิชาที่ได้รับการพัฒนาตาม
โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร ทั้ ง 6 หมวด ผู้ อ อกข้ อ สอบและประเมิ น ให้ ค ะแนน คื อ วิ ท ยากรที่ ป รึ ก ษา
โดยกาหนดให้มีการทดสอบย่อย จานวน 3 ครั้ง
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เกณฑ์การประเมิน การประเมินให้คะแนนพิจารณา ดังนี้
1. ความถูกต้อง
2. ความครบถ้วน
3. ตรงประเด็น
4. เป็นลาดับขั้นตอน
2.1.3 การประเมินพฤติกรรม จานวน 2 ครั้ง (สัดส่วน 5% 50 คะแนน)
เป็นการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรม ผู้ประเมินให้คะแนน คือ วิทยากรที่ปรึกษาทุกคน ดาเนินการประเมิน 2 ครั้ง กาหนดประเด็น
การประเมิน ดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) ความมีน้าใจ เสียสละ
3) การให้ความร่วมมือ
4) การแสดงออก
5) การควบคุมอารมณ์
6) ความสนใจในการสื่อสาร
7) มนุษยสัมพันธ์
8) การยอมรับฟังความคิดเห็น
9) การบริหารเวลา
10) การทางานเป็นทีม
เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละพฤติกรรม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
9 – 10 คะแนน
ดีมาก
7 – 8 คะแนน
ดี
5 – 6 คะแนน
พอใช้
1 – 4 คะแนน
ปรับปรุง
2.2 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง คะแนน 200 คะแนน การประเมินจาก
2.2.1 รายงานประมวลผลการฝึกประสบการณ์จากสภาพจริง สัดส่วน 20% 200 คะแนน
เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบกรอกคะแนนประเมินรายงานการเรียนรู้จาก
การฝึกประสบการณ์ (งานเดี่ยว)
2.3 ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน คะแนน 300 คะแนน ประเมินจาก
2.3.1 การนาเสนอผลงานจากการเรียนรู้ตามสภาพจริง สัดส่วน 10% 100 คะแนน
2.3.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศัย
ของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สัดส่วน 20% 200 คะแนน
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เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบกรอกคะแนนประเมินการจัดทาและนาเสนอผลจากการฝึ ก
ประสบการณ์ (งานเดี่ยว) และแบบกรอกคะแนนการนาเสนอแผนพัฒ นาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (งานกลุ่ม)
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา
การทดสอบประมวลความรู้ หมวด 1 – 6 สัดส่วน 10% 100 คะแนน
ผู้ออกข้อสอบและประเมินให้คะแนน คือ วิทยากรที่ปรึกษา เอกสารที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบกรอก
คะแนนการสอบ เกณฑ์การผ่านการพัฒนา รายละเอียดดังนี้
1. ผู้เข้ารับการพัฒ นาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินทั้งในส่ วนของการประเมินผลระหว่างการ
พัฒนา และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพั ฒนาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด
เอกสารการประเมินที่เกี่ยวข้อง คือ แบบรายงานการประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา
4. บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และไม่ซ้าซ้อนในการปฏิบัติ จึงกาหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้
บทบาทของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
1. ร่วมกับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ในการกาหนดแผนงาน/
โครงการพัฒนาให้ชัดเจนก่อนเริ่มต้นปีงบประมาณ
2. คัดเลือกข้าราชการที่จะเข้ารับการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดและแจ้งให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุ คลากรทางการศึกษาทราบ พร้อมรายชื่อ ตาแหน่ง
สังกัด และหลักสูตรที่จะเข้าพัฒนา
3. คัดเลือกสานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานครต้นแบบ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการอานวยการ แล้วแจ้งให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทราบ พร้อม
รายชื่อของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครต้นแบบ
4. หน่ วยงานต้นสั งกัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจและความตระหนักให้ กับส านักงาน
กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครต้นแบบและผู้เกี่ยวข้องได้รู้ถึงบทบาทภารกิจที่มอบหมาย
5. แต่งตั้งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครต้นแบบของหน่วยงาน
ต้นสังกัดเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงในการพัฒนา
6. แต่งตั้งผู้กากับ ติดตามการศึกษาเอกสาร (สื่อ) ด้วยตนเองของผู้เข้ารับการพัฒนา
7. แจ้งรายชื่อเอกสาร สื่อ หรือจัดส่งเอกสาร (สื่อ) ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อศึกษาด้วย
ตนเอง ก่อนเข้ารับการพัฒนาระยะที่ 1
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8. ส าเนาแจ้ ง ก าหนดการ การพั ฒ นาทุ ก ระยะให้ สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ แ ละ
บุคลากรทางการศึกษาหรือหน่วยงานพัฒนาทราบ
9. คัดเลือกวิทยากรพี่เลี้ยงจากผู้บริหารการศึกษา ที่ประสบความสาเร็จในการบริหาร
จัดการแล้วแจ้งให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทราบ รุ่นละ 3 - 4 คน
10. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานเพื่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างการพัฒนา
บทบาทของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
1. ร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด วางแผน และประสานแผนการพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความชัดเจนตลอดปีงบประมาณ
2. แจ้งแผนพัฒนาฯ ประจาปีของสถาบันฯ ให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบเพื่อคัดเลือกและ
จัดส่งกลุ่มเป้าหมายและวิทยากรพี่เลี้ยงให้สถาบันฯ ทราบ รวมทั้งแจ้งการดาเนินงานอื่น ๆ ตามบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด
3. ประสานการดาเนินการตามแผนด้วยการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่ อทาความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่และภารกิจที่รับผิดชอบ
4. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ลงลายชื่อในรายงานการประเมินผลผู้ผ่านการพัฒนา
(ต2ข) 5 คน คือ 1) ประธานการพัฒนา ที่สานักงาน กศน. แต่งตั้ง 2) ประธานการประเมินผล ที่สานักงาน
กศน. แต่งตั้ง 3) เจ้าหน้าที่ผุ้รับผิดชอบการพัฒนา จากกองการเจ้าหน้าที่ กศน. 4) ผู้บริหารโครงการของ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
หรือคาสั่งสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ ก.ค.ศ. กาหนด โดยมีผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครูคณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นประธาน
เพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการลงนามอนุมัติ
5. ดาเนิ นการพัฒ นากลุ่มเป้าหมายให้ เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอนการพัฒ นา
ตามที่หลักสูตรและคู่มือการบริหารหลักสูตรกาหนด
6. ดาเนินการประเมิน ผลการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
และคู่มือการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพ
7. จัดทาวุฒิบัตรแสดงความสาเร็จของการพัฒนาตามหลักสูตร รวมถึงเกียรติบัตร กากับ
เข็มวิทยฐานะ ให้แก่ผู้ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
8. เมื่อสิ้ น สุ ด การพัฒ นาให้ สถาบันพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
รวบรวมคะแนนและจัดทารายงานผลการประเมิน (ต2ข) เพื่อเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อนุมัติผู้ผ่าน
การพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สานักงาน ก.ค.ศ. กาหนด
9. กากับ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ทั้งก่อน ระหว่างการดาเนินการ
พัฒนาและภายหลังการพัฒนาเสร็จสิ้นแล้ว
10. รายงานผลการดาเนินการให้หน่วยงานต้นสังกัดและสานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ
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บทบาทของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานครต้นแบบ
1. วางแผนการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับผู้เข้ารับการพัฒนา รวมถึงการชี้แจงวิธีการประเมินผลให้
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ทราบ
2. จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากร และเอกสารที่จะให้ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติงาน
เช่น การมอบหมายบุคลากรรับผิดชอบในแต่ละเรื่อง จัดเตรียมใบงาน บัญชีลงเวลา แบบประเมิน เป็นต้น
3. สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติงานตามแบบที่กาหนด
4. มอบหมายชิ้นงานและประเมินผล ตามที่กาหนดในหลักสูตร
5. สรุปผลการประเมินและรายงานการฝึกปฏิบัติของผู้เข้ารับการพัฒนาให้สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทราบตามแบบที่กาหนด
6. จัดทาหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการพัฒนากลับเมื่อฝึกปฏิบัติงานครบตามระยะเวลาที่กาหนด
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานต้นสังกัด หรือสถาบัน พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา หรือหน่วยพัฒนามอบหมาย
บทบาทของผู้บริหารโครงการ
1. ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ เตรี ย มการบริ ห ารโครงการ เช่ น รายชื่ อ
กลุ่ มเป้ าหมาย วิท ยากรพี่เ ลี้ ย ง ส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุง เทพมหานครต้นแบบ กาหนดระยะเวลา
งบประมาณ อาคารสถานที่ เป็นต้น และเสนอขออนุมัติการดาเนินการกิจกรรมตามโครงการที่ได้รับอนุมัติใน
หลักการแล้วต่อผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2. ประสานกั บ ผู้ แทนหน่ ว ยงานต้นสั งกั ด ผู้ เข้ ารั บการพั ฒ นา ร่ ว มจั ดท าร่า งรายละเอีย ด
หลักสูตรและคู่มือการพัฒนา จัดทาแผนพัฒนา คัดเลือกวิทยากร วิทยากรพี่เลี้ยง จัดทาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ
วิทยากร สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรและการประเมิ นผลกับวิทยากร รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการ
ในการดาเนินการเกี่ยวกับสื่อและการรายงานผลการประเมินต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด
3. ร่วมกับคณะกรรมการวิชาการของโครงการจัดทาตารางการพัฒนา คัดเลือกข้อสอบและ
ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ รวมถึงการแต่งตั้งคณะทางานตามความเหมาะสม
4. ดาเนินการบริหารโครงการตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเรียบร้อยและ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนา เช่น ปฐมนิเทศ กิจกรรมพิธีเปิด -ปิด ดาเนินกิจกรรมสร้างความคุ้นเคย
ดาเนินการคัดเลือกผู้แทนรุ่น เพื่อให้มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ ให้คาปรึกษาแนะนาการวางตน และ
การพัฒนาทักษะการคิด ฟัง พูด ตลอดจนการกล่าวแนะนาและขอบคุณวิทยากร เป็นต้น
5. เข้าร่วมดาเนินการวัดและประเมินผล การพัฒนาในทุกระยะให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
6. ประสานกับหน่วยงาน บุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดทาวุฒิบัตรและเกียรติบัตรต่าง ๆ
7. อานวยความสะดวกแก่วิทยากรที่มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา
8. บริหารงบประมาณและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาให้เป็นไปตามระเบียบที่กาหนด
9. รวบรวมเอกสาร การประเมินตลอดหลักสูตรการพัฒนาเพื่อขออนุมัติการจบหลักสูตร
10. สรุปและรายงานผลการพัฒนาให้หน่วยงานต้นสังกัดและสานักงาน ก.ค.ศ. ทราบ
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บทบาทของวิทยากรพี่เลี้ยง/วิทยากรที่ปรึกษา
1. เสริม/เพิ่มเติมความรู้ ทักษะและประสบการณ์การบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพให้กับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา
2. ประเมินการมีส่วนร่วมและชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนาตามที่หลักสูตรกาหนด
3. เข้ าร่ ว มด าเนิ น การวั ดและประเมิ น ผลการพั ฒ นาพิ จ ารณาคั ด เลื อ กและออกข้ อสอบ
เพื่อวัดความรู้ในส่วนที่ 1 การตรวจข้อสอบ จัดทาคะแนนการประเมิน รวมถึงการเข้าร่วมพิจารณากาหนด
แนวทางการแก้ปญ
ั หา กรณีที่ผู้เข้ารับการพัฒนาไม่ผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
4. เข้าร่วมกาหนดกรอบการศึกษาดูงาน การฝึกปฏิบัติงานสถานศึกษาต้นแบบ และการ
สัมมนาของผู้เข้ารับการอบรม
5. ประสาน ให้ข้อเสนอแนะและร่วมกับผู้บริหารโครงการในการดาเนินการบริหารจัดการ
พัฒนาและกิจกรรมการบริหารโครงการแบบมีส่วนร่วมที่รับผิดชอบให้ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อย
6. ร่วมต้อนรับวิทยากรที่มาให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมายที่รับผิดชอบ
7. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่สถาบันฯ หรือหน่วยพัฒนามอบหมาย
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั กงาน กศน.จั ง หวัด /กรุ ง เทพมหานคร สั ง กั ดส านั ก งานส่ ง เสริ มการศึ ก ษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาเนินการดังนี้
1. ศึกษารายละเอียดหลักสูตรและคู่มือการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาแนวทางการประเมินและเครื่องมือการประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
3. เก็บรวบรวมข้อมูลตามเครื่องมือที่กาหนดตามแนวทางการประเมินผลการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
4. ตรวจสอบข้อมูลและบันทึกตามแบบที่กาหนด
5. วิเคราะห์ข้อมูล สรุปและรายงานผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
6. จัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จานวน 27 คน ณ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ดาเนินการพัฒนา
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 27 กันยายน 2562
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
เครื่องมือในการประเมินการพัฒนา ประกอบด้วย แบบประเมิน (แบบ ป. กศน.) เก็บข้อมูลออนไลน์
โดยใช้ Google Form
โครงสร้างของหลักสูตร
1. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า 29 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อานวยการ กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ไม่น้อยกว่า 10 วัน)
หมวดวิชาที่ 1 การเป็นผูน้ าทางวิชาการ
1) วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง
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2) ภาวะผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมให้บุคลากรมีความเป็นผู้นาทางวิชาการ
3) ปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์ การศึกษาตลอดชีวิต
4) การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
5) การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
6) การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารหลักสูตรแก่สถานศึกษา
หมวดวิชาที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์
1) บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
2) การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของสานักงาน
กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
3) การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
4) การบริหารจัดการและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
5) การบริหารความเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล
6) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์กร กศน.
7) การบริหารความเสี่ยง
8) การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์สาหรับผู้บริหาร กศน.
หมวดวิชาที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
1) การพัฒนาตนเองให้เป็นต้นแบบบุคคลแห่งการเรียนรู้และเพื่อพัฒนาวิชาชีพ
2) การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร
หมวดวิชาที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา
1) การสร้าง การบริหาร และการพัฒนาเครือข่ายสาหรับการจัดการศึกษา
2) การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
หมวดวิชาที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
2) การพัฒนาทางวินัยและการใช้อานาจปกครอง
3) การพัฒนาจิต
4) การพัฒนากาย
5) การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นาและการเป็นผู้มีจิตอาสา
6) การบริหารกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กศน.
หมวดวิชาที่ 6 การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต
1) การสัมมนาเพื่อพัฒนา กศน. เพื่อรองรับแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์และ
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
2) การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหาร และการบริหารการศึกษา
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง (ไม่น้อยกว่า 14 วัน)
การฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน (ไม่น้อยกว่า 5 วัน)
การนาเสนอผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลการพัฒนา
การประเมินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนหรือแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ยึดหลักการประเมินผลการพัฒนา ดังนี้
1. เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (Learner Centre)
2. การประเมินตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
3. การมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน ร่วมทั้งการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา
แ วท งการประเมินผลการพัฒนา
ผล
เตรียมความพร้อมด้ว ยการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสาร ตารา
บทความ งานวิจัย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย ในหลักสูตร 6 หมวดวิชาและจัดทา
รายงานในแต่ละหมวดวิชา
2.
ผล ว ง
2.1 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ 400 คะแนน การประเมินจาก
2.1.1 ชิ้นงาน 2 ชิ้น ดังนี้ (สัดส่วน 15% 150 คะแนน)
1) รายงานการศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง ตามที่ ไ ด้ ก าหนดให้ ไ ปศึ ก ษาก่ อ น
การพัฒนา จานวน 6 หมวด วิชา (งานเดี่ยว)
2) รายงานประมวลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน (งานกลุ่ม)
เกณฑ์การประเมิน กรอบการประเมินให้คะแนนรายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และ
รายงานประมวนความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน พิจารณาประเด็นดังนี้
1. ความถูกต้อง ครบถ้วน
2. ชัดเจน ตรงประเด็น
3. การนาเสนอเป็นลาดับขั้นตอน
4. ความคิดสร้างสรรค์
5. การนาไปประยุกต์ใช้
2.1.2 การทดสอบย่อยจานวน 3 ครั้ง (สัดส่วน 20% 200 คะแนน)
เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาแต่ละหมวดวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
ทั้ง 6 หมวด วิทยากรที่ปรึกษา เป็นผู้ออกข้อสอบและประเมินให้คะแนน กาหนดการทดสอบย่อย 3 ครั้ง

21
เกณฑ์การประเมิน การประเมินให้คะแนนพิจารณา ดังนี้
1. ความถูกต้อง
2. ความครบถ้วน
3. ตรงประเด็น
4. เป็นลาดับขั้นตอน
2.1.3 การประเมินพฤติกรรม จานวน 2 ครั้ง (สัดส่วน 5% 50 คะแนน)
เป็นการประเมินพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้แบบประเมิน
พฤติกรรม ผู้ประเมินให้คะแนน คือ วิทยากรที่ปรึกษาทุกคน ดาเนินการประเมิน 2 ครั้ง กาหนดประเด็น
การประเมิน ดังนี้
1) ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
2) ความมีน้าใจ เสียสละ
3) การให้ความร่วมมือ
4) การแสดงออก
5) การควบคุมอารมณ์
6) ความสนใจในการสื่อสาร
7) มนุษยสัมพันธ์
8) การยอมรับฟังความคิดเห็น
9) การบริหารเวลา
10) การทางานเป็นทีม
เกณฑ์การให้คะแนน ในแต่ละพฤติกรรม มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
9 – 10 คะแนน
ดีมาก
7 – 8 คะแนน
ดี
5 – 6 คะแนน
พอใช้
1 – 4 คะแนน
ปรับปรุง
2.2 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง คะแนน 200 คะแนน การประเมินจาก
2.2.1 รายงานประมวลผลการฝึกประสบการณ์จากสภาพจริง สัดส่วน 20% 200 คะแนน
เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบกรอกคะแนนประเมินรายงานการเรียนรู้จาก
การฝึกประสบการณ์ (งานเดี่ยว)
2.3 ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน คะแนน 300 คะแนน ประเมินจาก
2.3.1 การนาเสนอผลงานจากการเรียนรู้ตามสภาพจริง สัดส่วน 10% 100 คะแนน
2.3.2 การจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สัดส่วน 20% 200 คะแนน
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เอกสารที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบกรอกคะแนนประเมินการจัดทาและนาเสนอผลจากการฝึ ก
ประสบการณ์ (งานเดี่ยว) และแบบกรอกคะแนนการนาเสนอแผนพัฒ นาการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (งานกลุ่ม)
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา
การทดสอบประมวลความรู้ หมวด 1 – 6 สัดส่วน 10% 100 คะแนน
ผู้ออกข้อสอบและประเมินให้คะแนน คือ วิทยากรที่ปรึกษา เอกสารที่ใช้ในการประเมิน คือ แบบกรอก
คะแนนการสอบ เกณฑ์การผ่านการพัฒนา รายละเอียดดังนี้
1. ผู้เข้ารับการพัฒ นาต้องผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ งในส่ วนของการประเมินผลระหว่างการ
พัฒนา และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรไม่ต่ากว่า ร้อยละ 80
ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด
เอกสารการประเมินที่เกี่ยวข้อง คือ แบบรายงานการประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การน าเสนอผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล การพั ฒ นาข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ ก ษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ดาเนิน การพัฒ นา
ระหว่างวันที่ 21 สิงหาคม – 27 กันยายน 2560 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม วิเคราะห์ข้อมูลและนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้
สัญลักษณ์ที่ใช้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล


S.D.

= ค่าเฉลี่ย
= ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เกณฑ์การประเมินผล ใช้ตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ดังนี้
ค่าเฉลี่ย
4.51 - 5.00
3.51 - 4.50
2.51 - 3.50
1.51 - 2.50
1.00 - 1.50

ความหมาย
ระดับมากที่สุด
ระดับมาก
ระดับปานกลาง
ระดับน้อย
ระดับน้อยทีส่ ุด

การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งการนาเสนอเป็น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีตอ่ การดาเนินการพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 การดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 3 รูปแบบและวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ตอนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา
เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ Google Form ผ่านการสแกน QR Code
ผู้เข้ารับการพัฒนา หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จานวน 27 คน มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ในระบบ จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 92.59
ตารางที่ 1 แสดงจานวน และร้อยละข้อมูลส่วนบุคลของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ที่
ปัจจัยส่วนบุคคล
จานวน (คน)
ร้อยละ
1

2

3

4

5

เพศ
ชาย
หญิง
อายุ (นับจานวนปีเต็ม)
น้อยกว่า 40 ปี
ระหว่าง 40 – 45 ปี
ระหว่าง 46 – 50 ปี
ระหว่าง 51 – 55 ปี
ตั้งแต่ 56 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษาสูงสุด
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
ประสบการณ์ในการรับราชการ (นับจานวนปีเต็ม)
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
21- 30 ปี
ตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งผู้บริหาร
น้อยกว่า 5 ปี
5 – 10 ปี
11 – 15 ปี
16 – 20 ปี
ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป

17
8

68.00
32.00

0
2
12
8
3

0.00
8.00
48.00
32.00
12.00

0
24
1

0.00
96.00
4.00

0
0
4
15
6

0.00
0.00
16.00
60.00
24.00

1
6
11
4
3

4.00
24.00
44.00
16.00
12.00

25
จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการพัฒนา ด้านเพศ พบว่า เป็นเพศชายมากกก
ว่า เพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 68.00 และ 32.00 ตามล าดับ ด้านอายุ พบว่า ส่ วนใหญ่มีอายุระหว่าง
46 – 50 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 51 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00 และ 32.00 ตามลาดับ ด้านวุฒิ
การศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุด รองลงมาวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 96.00 และ 4.00 ตามลาดับ ด้านประสบการณ์ในการรับราชการ พบว่า
ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ระหว่าง 21- 30 ปี มากที่สุด รองลงมา มีอายุงานตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ
60.00 และ 24.00 ตามลาดับ ด้านประสบการณ์การทางานในตาแหน่งผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุงาน
อยู่ระหว่าง 11 – 15 ปี มากที่สุด รองลงมา มีอายุงาน ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.00 และ
24.00 ตามลาดับ
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 การดาเนินการพัฒนา แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการ
ดาเนินการพัฒนา โดยภาพรวม
ที่
รายการ
S.D.
ระดับ
X
1 การประสานงานระหว่างหน่วยจัดพัฒนากับผู้เข้ารับการพัฒนา
4.52
0.65
มากที่สุด
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ชัดเจน
2 ระยะเวลาในการพัฒนา
4.52
0.71
มากที่สุด
3 เอกสารประกอบการพัฒนา
4.48
0.77
มาก
4 สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
4.60
0.71
มากที่สุด
5 การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนา
4.80
0.50
มากที่สุด
6 สถานที่จัดพัฒนาและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา
4.88
0.44
มากที่สุด
7 วิทยากรบรรยาย โดยภาพรวม
4.64
0.64
มากที่สุด
8 วิทยากรที่ปรึกษา (วิทยากรพี่เลี้ยง)
4.68
0.63
มากที่สุด
9 การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา
4.64
0.70
มากที่สุด
10 ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรก่อนการพัฒนา
4.40
0.76
มาก
11 ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเข้ารับการพัฒนา
4.84
0.37
มากที่สุด
12 รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เข้ารับการพัฒนา
4.60
0.58
มากที่สุด
13 สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
4.76
0.44
มากที่สุด
14 ความมั่นใจที่จะนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
4.88
0.33
มากที่สุด
15 เนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติงาน 4.80
0.41
มากที่สุด
รวม
4.67
0.15 มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการดาเนินการพัฒนา โดยภาพรวม
พบว่า มีความคิดเห็นต่อการดาเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.67,
S.D.= 0.15) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามรายการ พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่
สถานที่จัดพัฒนาและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา และความมั่นใจที่จะนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
(  =4.88, S.D.= 0.44) และ (  =4.88, S.D.= 0.33) ตามลาดับ และอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ
ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเข้ารับการพัฒนา (  =4.84, S.D.= 0.37) และมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ย น้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรก่อนการพัฒนา (  =4.40,
S.D.= 0.76)
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อ
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
ที่
หัวข้อเนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนา
X (S.D.) ระดับ
ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นผู้นาทางวิชาการ
4.82 0.05 มากที่สุด
1 วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
4.88 0.33 มากที่สุด
2 ภาวะผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมบุคลากรมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
4.80 0.41 มากที่สุด
3 ปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์ การศึกษาตลอดชีวิต
4.88 0.33 มากที่สุด
4 การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและ
4.80 0.41 มากที่สุด
การศึกษาตามอัธยาศัย
5 การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ
4.80 0.41 มากที่สุด
การศึกษาตามอัธยาศัย
6 การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารหลักสูตรแก่สถานศึกษา
4.76 0.44 มากที่สุด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์
4.78 0.06 มากที่สุด
7 บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
4.84 0.37 มากที่สุด
8 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของ 4.84 0.37 มากที่สุด
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
9 การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
4.80 0.41 มากที่สุด
10 การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
4.72 0.46 มากที่สุด
11 การบริหารความเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
4.80 0.41 มากที่สุด
12 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์กร กศน.
4.80 0.41 มากที่สุด
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ที่
หัวข้อเนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนา
13 การบริหารความเสี่ยง
14 การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์สาหรับผู้บริหาร กศน.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
15 การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
16 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัด
การศึกษา
17 การสร้าง การบริหาร และการพัฒนาเครือข่ายสาหรับการจัด
การศึกษา
18 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้
ชุมชนเป็นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
19 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
20 การพัฒนาทางวินัยและการใช้อานาจปกครอง
21 การพัฒนาจิต
22 การพัฒนากาย
23 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
24 การบริหารกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กศน.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับ
แนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต
25 การสัมมนาเพื่อพัฒนา กศน. เพื่อรองรับแนวนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคต
26 การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหาร
ด้านการเรียนรู้จากสภาพจริง
27 การฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ
ด้านการจัดทาและนาเสนอผลงาน
28 การนาเสนอผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริง
29 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รวม

X

4.76
4.68
4.74
4.72
4.76
4.80

(S.D.)
0.44
0.56
0.03
0.46
0.44
0.11

ระดับ
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.46

มากที่สุด

4.88

0.33

มากที่สุด

4.85

0.05

มากที่สุด

4.84
4.92
4.84
4.76
4.84
4.88
4.80

0.37
0.28
0.47
0.52
0.37
0.33
0.00

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.80

0.41

มากที่สุด

4.92

0.28

มากที่สุด

4.80
4.72
4.81

0.41
0.46
0.06

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
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จากตารางที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.81, S.D.= 0.06) เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นผู้นาทางวิชาการ ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น ในภาพรวม อยู่ในระดับ
มากที่สุด (  =4.82, S.D.= 0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ย
เท่ากัน 2 รายการ ได้แก่ หัวข้อ วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และปรัชญา
แนวคิด อุดมการณ์ การศึกษาตลอดชีวิต (  =4.88, S.D.= 0.33) รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน
3 รายการ ได้แก่ ภาวะผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมให้บุคลากรมีภาวะผู้นาทางวิชาการ การขับเคลื่อน
การยกระดับ คุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (  =4.80, S.D.= 0.41) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2
การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุ ด
(  =4.78, S.D.= 0.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากัน
2 รายการ ได้แก่ บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล และการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (  =4.84, S.D.= 0.37) รองลงมา
ได้แก่ การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ การบริหารความเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมา
ภิบาล และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์กร กศน. (  =4.80, S.D.= 0.41) หน่วยการเรียนรู้
ที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
(  =4.74, S.D.= 0.03) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ หัวข้อ การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ (  =4.76, S.D.= 0.44) รองลงมา คือ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการ
เรียนรู้ (  =4.72, S.D.= 0.46) หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ ายในการจัดการศึกษา
ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความคิดเห็น ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.80, S.D.= 0.11) และ
เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชน
เป็นฐาน อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.88, S.D.= 0.33) รองลงมา คือ การสร้าง การบริหาร และการพัฒนา
เครือข่ายสาหรับการจัดการศึกษา (  =4.72, S.D.= 0.46) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
(  =4.85, S.D.= 0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนาทางวินัยและการใช้อานาจปกครอง
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.92, S.D.= 0.28) รองลงมา ได้แก่ การบริหารกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
บริ ห าร กศน. (  =4.88, S.D.=0.33) และ การพัฒ นาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ
การพัฒ นาจิ ต การพัฒ นาบุ คลิ กภาพผู้ นา (  =4.84, S.D.= 0.37) ตามล าดับ หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 6
การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความ
คิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.80, S.D.= 0.00) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การ
สัมมนาเพื่อพัฒ นา กศน.เพื่อรองรั บ แนวนโยบายและทิศทางการพัฒ นาในอนาคต และการเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน (  =4.80, S.D.= 0.41)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ควรเป็นความรู้ใหม่ทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
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ด้านการเรียนรู้จากสภาพจริง ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นต่อ การฝึกปฏิบัติงานจากสภาพ
จริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.92, S.D.= 0.28)
ด้านการจัดทาและนาเสนอผลงาน ความคิดเห็นต่อการจัดทาและนาเสนอผลงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.81, S.D.= 0.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อ การ
นาเสนอผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริง และการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.80, S.D.= 0.41), (  =4.72, S.D.= 0.46) ตามลาดับ
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อรูปแบบและวิธีการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร
ตารางที่ 4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อ
รูปแบบ และวิธีการพัฒนา
ที่
รูปแบบ และวิธีการพัฒนา
(S.D.)
ระดับ
(X)
1 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
4.56
0.65
มากที่สุด
2 การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา
4.68
0.69
มากที่สุด
3 การฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
4.76
0.44
มากที่สุด
4 การสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้จากวิทยากรที่ปรึกษา
4.76
0.52
มากที่สุด
ประจากลุ่ม
5 การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริง
4.88
0.44
มากที่สุด
6 การนาเสนอผลงานจากการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริง
4.80
0.41
มากที่สุด
7 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กศน.จังหวัด
4.72
0.68
มากที่สุด
8 รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนากาย
4.76
0.52
มากที่สุด
9 รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาจิต
4.76
0.52
มากที่สุด
10 การศึกษาดูงานในพื้นที่
4.80
0.41
มากที่สุด
11 วิธีการประเมินผลในการพัฒนา
4.72
0.68
มากที่สุด
รวม
4.75
0.08
มากที่สุด
จากตารางที่ 4 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อรูปแบบ และวิธีการพัฒนา พบว่า มีความ
คิดเห็ น โดยภาพรวม อยู่ ในระดับ มากที่สุ ด (  =4.75, S.D.= 0.08) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ตามรูปแบบและวิธีการพัฒนา พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุดในรูปแบบการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน
ในสภาพจริง ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.88, S.D.= 0.41) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการนาเสนอผลงาน
จากการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริง และการศึกษาดูงานในพื้นที่ (  =4.80, S.D.= 0.41)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนา ควรเน้นฝึกอบรมความรู้ใหม่ทันสมัยต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการฝึกงานในพื้นที่ และไม่ควรจัดอบรมภาคกลางคืน
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ตอนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร แสดงดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 แสดงผลสัมฤทธิ์การพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร

คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่าสุด

ส่วนที่ 1 พัฒนาสมรรถนะผู้อานวยการสานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
รายงาน
รายงาน
ทดสอบย่อย พฤติกรรม ประเมิน
รวม
การศึกษา
ประมวลความรู้
สิ้นสุด
ค้นคว้าด้วย ที่ได้รับจากฟัง
การพัฒนา
ตนเอง
บรรยาย
100
50
200
50
100
500
60
30
120
30
60
300
98
47.27
177.41
50.00
77
442.30
90
39.77
154.07
47.67
58
406.68

คะแนนเต็ม
เกณฑ์ผ่าน
คะแนนสูงสุด
คะแนนต่าสุด

ส่วนที่ 3 การจัดทาและเสนอผลงาน
การนาเสนอผลการฝึก
การจัดทา
ประสบการณ์จากสภาพ
แผนพัฒนา กศน.
จริง
100
200
60
120
100
198
82
177

ส่วนที่ 2 เรียนรู้จากสภาพจริง
รายงานประมวลการเรียนรู้จาก
การฝึกประสบการณ์
จากสภาพจริง

รวม 3 ส่วน
รวม

300
180
298
243

200
120
198
170
เวลาการพัฒนา

คะแนน

ร้อยละ

ร้อยละ

1,000
600
917.28
837.77

100
60
91.73
85.01

100
80
100
98.53

จากตารางที่ 5 ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (คะแนน
เต็ม 500 คะแนน) ผู้เข้ารับการพัฒนา มีค่าคะแนนสูงสุด 442.30 ค่าคะแนนต่าสุด 406.68 จาแนกเป็น
รายงานการศึก ษาค้ น คว้ า ด้ว ยตนเอง (คะแนนเต็ ม 100 คะแนน) มี ค่ า คะแนนสู ง สุ ด 98 คะแนน
ค่าคะแนนต่าสุด 90 คะแนน รายงานประมวลความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน (คะแนนเต็ม 50 คะแนน)
มีค่าคะแนนสูงสุด 47.27 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 39.77 คะแนน ทดสอบย่อย (คะแนนเต็ม 200 คะแนน)
ค่าคะแนนสูงสุด 177.41 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 154.07 คะแนน
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ผู้เข้ารับการพัฒนามีค่าคะแนน
สูงสุด 198 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 170 คะแนน
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน (คะแนนเต็ม 300 คะแนน) ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีค่าคะแนนสูงสุ ด 298 คะแนน ค่า คะแนนต่าสุ ด 243 คะแนน จาแนกเป็น การนาเสนอผลการฝึ ก
ประสบการณ์จากสภาพจริง (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) ค่าคะแนนสูงสุด 100 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 82 คะแนน
การจัดทาแผนพัฒนา กศน. (คะแนนเต็ม 200 คะแนน) ค่าคะแนนสูงสุด 198 ค่าคะแนนต่าสุด 177
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เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการประเมินทั้ง 3 ส่วนของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เข้ารับ
การพัฒนาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ส่วน คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่
917.28 คะแนน คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.73 และมีค่าคะแนนต่าสุดที่ 837.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
85.01 ผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านการพัฒนาทั้ง 3 ส่วน และ มีเวลาเข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทุกคน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
รายงานผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตาบลไร่ขิง อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีวั ตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ผ ลการดาเนินการพัฒ นา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 และ สรุปและรายงานผลการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร สังกัดสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เข้ารับ
การพัฒ นาตามหลั กสู ต รพัฒ นาข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาก่อนแต่ งตั้งให้ ดารงต าแหน่ ง
ผู้อานวยการส านักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร จานวน 27 คน ดาเนินการพัฒนาระหว่างวันที่
21 สิงหาคม – 27 กันยายน 2562
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล สรุปดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นเพศชายมากกกว่า เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ
68.00 และ 32.00 มีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 51 – 55 ปี คิดเป็นร้อยละ 48.00
และ 32.00 มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุด รองลงมาวุฒิ การศึกษาในระดับปริญญาเอก
คิดเป็นร้อยละ 96.00 และ 4.00 ด้าน มีประสบการณ์ในการรับราชการ อายุงานระหว่าง 21- 30 ปี
มากที่สุด รองลงมา มีอายุงานตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 60.00 และ 24.00 ประสบการณ์การ
ทางานในตาแหน่งผู้บริหาร ระหว่าง 11 – 15 ปี มากที่สุด รองลงมา มีอายุงาน ระหว่าง 5 – 10 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 44.00 และ 24.00
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.67, S.D.= 0.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อตามรายการ พบว่า
มีความคิดเห็นมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ สถานที่จัดพัฒนาและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา และความมั่นใจ
ที่จะนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (  =4.88, S.D.= 0.44) และ (  =4.88, S.D.= 0.33) ตามลาดับ
และอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเข้ารับการพัฒนา (  =4.84, S.D.=
0.37) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาเนื้ อหา
หลักสูตรก่อนการพัฒนา (  =4.40, S.D.= 0.76)
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ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ด้านการพัฒนาสมรรถนะ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นผู้นาทางวิชาการ ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น ในภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.82, S.D.= 0.05) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 รายการ ได้แก่ หัวข้อ วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และ
ปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์ การศึกษาตลอดชีวิต (  =4.88, S.D.= 0.33) รองลงมาอยู่ในระดับมากที่สุด
เท่ากัน 3 รายการ ได้แก่ ภาวะผู้ นาทางวิชาการและการส่ งเสริมให้บุคลากรมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (  =4.80, S.D.= 0.41)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้เข้ารับการพัฒนา มีค วามคิดเห็นใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.78, S.D.= 0.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น
มากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากัน 2 รายการ ได้แก่ บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล และการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจั ดการของสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร (  =4.84,
S.D.= 0.37) รองลงมา ได้ แ ก่ การวางแผนกลยุ ท ธ์ แ ละการขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารปฏิ บั ติ การบริ ห ารความ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์กร กศน. (  =4.80,
S.D.= 0.41)
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3 การเป็ น บุค คลแห่ งการเรี ย นรู้ ผู้ เข้า รับการพัฒ นา มีความคิดเห็ นใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.74, S.D.= 0.03) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็น
มากที่สุด คือ หัวข้อ การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (  =4.76, S.D.= 0.44) รองลงมา คือ การพัฒนา
ตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (  =4.72, S.D.= 0.46)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.80, S.D.= 0.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า หัวข้อ การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.88, S.D.= 0.33) รองลงมา คือ การสร้าง การบริหาร และการพัฒนาเครือข่ายสาหรับการจัด
การศึกษา (  =4.72, S.D.= 0.46)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เข้ารับ
การพัฒนา มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.85, S.D.= 0.05) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การพัฒนาทางวินัยและการใช้อานาจปกครอง อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.92, S.D.= 0.28)
รองลงมา ได้แก่ การบริหารกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กศน. (  =4.88, S.D.=0.33) และ การ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาจิต การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา (  =4.84,
S.D.= 0.37) ตามลาดับ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต ผู้เข้ารับ
การพัฒนา มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.80, S.D.= 0.00) และเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การสัมมนาเพื่อพัฒนา กศน.เพื่อรองรับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต และ
การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เท่ากัน (  =4.80, S.D.=
0.41) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของหลักสูตร ควรเป็นความรู้ใหม่ทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม
ด้านการเรียนรู้จากสภาพจริง ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นต่อการฝึกปฏิบัติงานจากสภาพ
จริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.92, S.D.= 0.28)
ด้านการจัดทาและนาเสนอผลงาน ความคิดเห็นต่อการจัดทาและนาเสนอผลงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.81, S.D.= 0.06) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อ การ
นาเสนอผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริง และการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.80, S.D.= 0.41), (  =4.72, S.D.= 0.46)
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อรูปแบบและวิธีการพัฒนาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อรูปแบบ และวิธีการพัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =4.75, S.D.= 0.08) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า รูปแบบการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงาน
ในสภาพจริง มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.88, S.D.= 0.41) รองลงมา ได้แก่ รูปแบบการนาเสนอ
ผลงานจากการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริง และการศึกษาดูงานในพื้นที่ (  =4.80, S.D.= 0.41)
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนา ควรเน้นฝึกอบรมความรู้ใหม่ทันสมัยต่อสภาพ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการฝึกงานในพื้นที่ และไม่ควรจัดอบรมภาคกลางคืน
ตอนที่ 3 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนา มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับ
การพัฒนา มีค่าคะแนนสูงสุด 442.30 ค่าคะแนนต่าสุด 406.68 จาแนกเป็น รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง มีค่าคะแนนสูงสุด 98 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 90 คะแนน รายงานประมวลความรู้ที่ได้รับจาก
การศึกษาดูงาน มีค่าคะแนนสูงสุด 47.27 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 39.77 คะแนน ทดสอบย่อย ค่าคะแนน
สูงสุด 177.41 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 154.07 คะแนน
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้จากสภาพจริง ผู้เข้ารับการพัฒนามีค่าคะแนนสูงสุด 198 คะแนน ค่าคะแนน
ต่าสุด 170 คะแนน
ส่วนที่ 3 การจัดทาและนาเสนอผลงาน ผู้เข้ารับการพัฒนา มีค่าคะแนนสูงสุด 298 คะแนน
ค่าคะแนนต่าสุด 243 คะแนน จาแนกเป็นการนาเสนอผลการฝึกประสบการณ์จากสภาพจริง ค่าคะแนนสูงสุด
100 คะแนน ค่าคะแนนต่าสุด 82 คะแนน การจัดทาแผนพัฒนา กศน. ค่าคะแนนสูงสุด 198 ค่าคะแนนต่าสุด 177
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เมื่อพิจารณาภาพรวมผลการประเมินทั้ง 3 ส่วนของการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้เข้ารับ
การพัฒนาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ส่วน คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุดอยู่ที่
917.28 คะแนน คะแนนคิดเป็นร้อยละ 91.73 และมีค่าคะแนนต่าสุดที่ 837.77 คะแนน คิดเป็นร้อยละ
85.01 ผู้เข้ารับการพัฒนา ผ่านการพัฒนาทั้ง 3 ส่วน และ มีเวลาเข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ทุกคน
อภิปรายผล
1. จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้เข้ารับการพัฒนา เป็นเพศชายมากกกว่า เพศหญิง
คิดเป็นร้อยละ 68.00 และ 32.00 มีอายุระหว่าง 46 – 50 ปี รองลงมามีอายุระหว่าง 51 – 55 ปี มีวุฒิ
การศึกษาในระดับปริญญาโทมากที่สุด รองลงมาวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก ประสบการณ์ในการรับ
ราชการ มีอายุงานอยู่ระหว่าง 21- 30 ปี มากที่สุด รองลงมา มีอายุงานตั้งแต่ 31 ปีขึ้นไป ประสบการณ์การ
ทางานในตาแหน่งผู้บริหาร พบว่า ส่วนใหญ่มีอายุงานอยู่ระหว่าง 11 – 15 ปี มากที่สุด รองลงมา มีอายุงาน
ระหว่าง 5 – 10 ปี
2. จากผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาต่อโครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการ ส านั ก งาน กศน. จั ง หวั ด /
กรุ ง เทพมหานคร โดยภาพรวม อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด เมื่ อ พิ จ ารณาเป็ น รายข้ อ ตามรายการ พบว่ า
มีความคิดเห็นมากที่สุด 2 รายการ ได้แก่ สถานที่จัดพัฒนาและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา และความ
มั่นใจที่จะนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (  =4.88, S.D.= 0.44) และ (  =4.88, S.D.= 0.33)
ตามลาดับ และอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเข้ารับการพัฒนา (  =
4.84, S.D.= 0.37) และมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ความรู้ความเข้าใจจาก
การศึกษาเนื้อหาหลักสูตรก่อนการพัฒนา (  =4.40, S.D.= 0.76) ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ได้มีการปรั บปรุงด้านกายภาพ อาคารสถานที่ให้มีความสะดวกสบาย อุปกรณ์
ทันสมัย มีบรรยากาศความพร้อมในการดาเนินการพัฒนา รวมถึงคณะกรรมการดาเนินการพัฒนาเชิญ
วิท ยากรผู้ มี ค วามรู้ ประสบการณ์ ม าบรรยายทาให้ ผู้ เข้ ารั บการพั ฒ นาได้รั บ ความรู้แ ละประสบการณ์
ที่หลากหลาย มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
3. จากผลการวิเคราะห์เนื้อหาสาระหลักสูตรในการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ง ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ผู้เข้ารับการ
พัฒนาที่มีต่อเนื้อหาสาระของหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านการพัฒนาสมรรถนะ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นผู้นาทางวิชาการ ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุด
ได้แก่ หัว ข้อ วิสั ยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ ยนแปลง และปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์
การศึกษาตลอดชีวิต
ภาวะผู้ นาทางวิช าการและการส่งเสริมให้ บุคลากรมีภาวะผู้นาทางวิช าการ
การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และการประกัน
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์ ผู้เข้ารับการพัฒนา มีค วามคิดเห็นใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นมาก ได้แก่ บริบทและ
แนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล และการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจั ดการของ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ การบริหาร
ความเปลี่ ย นแปลงโดยยึ ด หลั กธรรมาภิบาล และการบริห ารจัดการภาครัฐ แนวใหม่ข ององค์ก ร กศน.
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 3 การเป็ น บุค คลแห่ งการเรี ย นรู้ ผู้ เข้า รับการพัฒ นา มีความคิดเห็ นใน
ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ หัวข้อ การสร้าง
องค์กรแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนา
มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า หัวข้อ การจัดการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธ ยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และการสร้าง การบริหาร และการพัฒนา
เครือข่ายสาหรับการจัดการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด ตามลาดับ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ผู้เข้ารับ
การพัฒนา มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การพัฒนา
ทางวินัยและการใช้อานาจปกครอง การบริหารกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กศน. และ การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ การพัฒนาจิต การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา อยู่ในระดับมากที่สุด
หน่วยการเรี ยนรู้ ที่ 6 การพัฒนา กศน. เพื่อรองรั บแนวนโยบายและทิศ ทางการพัฒนาใน
อนาคต ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความคิดเห็นในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
การสัมมนาเพื่อพัฒนา กศน.เพื่อรองรับแนวนโยบายและทิศทางการพัฒนาในอนาคต และการเสริมสร้าง
กระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารมีค่าเฉลี่ยเท่ากันอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของ
หลักสูตร ควรเป็นความรู้ใหม่ทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม
ด้านการเรียนรู้จากสภาพจริง ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นต่อการฝึกปฏิบัติงานจากสภาพ
จริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด
ด้านการจัดทาและนาเสนอผลงาน ความคิดเห็นต่อการจัดทาและนาเสนอผลงาน โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความคิดเห็นต่อการนาเสนอผลการเรียนรู้จากการฝึก
ปฏิบัติงานจากสภาพจริง และการจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด
4. ความคิ ดเห็ น ของผู้ เ ข้ ารั บ การพั ฒ นาที่มี ต่ อ รูป แบบและวิ ธี การพัฒ นาข้ า ราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการ สานักงาน กศน. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด และมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนา ควรเน้นฝึกอบรม
ความรู้ใหม่ทันสมัยต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการฝึกงานในพื้นที่ และ
ไม่ควรจัดอบรมภาคกลางคืน
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5. ผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ ผู้เข้ารับการพัฒนาทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินทั้ง 3 ส่วน
และมีระยะเวลาการพัฒนาครบตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ข้อเสนอแนะ
1. สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ควรประสานงานล่วงหน้า
กั บ สถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กรณี ที่ มี ก ารวางแผนการสอบคั ด เลื อ ก
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้มีระยะเวลา เตรียมการเรื่องอาคารสถานที่ กาหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน และการ
พัฒนาหลักสูตร
2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ควรเข้าร่วมการประชุมกับหน่วยงาน
ต้นสังกัดทุกครั้งที่มีการวางแผนพัฒนา รวมถึงการติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ผ่านการพัฒนาที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการสัมมนาผู้ผ่านการพัฒนาเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการปฏิบัติหน้าที่และประโยชน์ในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
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แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน
แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผูอ้ านวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
..............................................................................
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการประเมินการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึ ก ษา ก่ อ นแต่ ง ตั้ ง ให้ ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการส านั ก งาน กศน.จั ง หวั ด /กรุ ง เทพมหานคร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาทีต่ ่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 การดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระหลักสูตรการพัฒนา
ส่วนที่ 3 รูปแบบและวิธีการพัฒนา
ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพื่อเป็นข้อมูลและ
แนวทางให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการพัฒนานาไปพิจารณาเพื่อสรุปผลและพัฒนาการดาเนินการใน
โอกาสต่อไป
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการประเมินผล
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลลงในช่องว่าง.......... และทาเครื่องหมาย √ ลงใน  หน้าข้อความที่
ตรงกับ
สภาพความจริงของท่าน
1. เพศ
 1) ชาย
 2) หญิง
2. ช่วงอายุ
 1) น้อยกว่า 40 ปี
 2) 40 – 45 ปี
 3) 46 – 50 ปี
 4) 51 – 55 ปี
 5) 56 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาสูงสุด
 1) ปริญญาตรี
 2) ปริญญาโท
 3) ปริญญาเอก
 4) อื่นๆ โปรดระบุ ......................................
4. ประสบการณ์การในการรับราชการ
 1) 5 – 10 ปี
 2) 11 – 15 ปี
 3) 16 – 20 ปี
 4) 21- 30 ปี
 5) 31 ปีขึ้นไป
5. ประสบการณ์การทางานในตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 1) น้อยกว่า 5 ปี
 2) 5 – 10 ปี
 3) 11 – 15 ปี
 4) 16 – 20 ปี
 5) 21 ปีขึ้นไป
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มตี อ่ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้อานวยการการสานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ดังนี้
ส่วนที่ 1 การดาเนินการพัฒนา
ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระหลักสูตรในการพัฒนา
ส่วนที่ 3 รูปแบบ และวิธีการพัฒนา
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ส่วนที่ 1 การดาเนินการพัฒนา
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการดาเนินการพัฒนา
มีความเหมาะสมในระดับใด โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็นของท่าน เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้
ระดับความคิดเห็น
รายการ

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย น้อย
ที่สุด
(2) (1)

1. การประสานงานระหว่างหน่วยจัดพัฒนากับผู้เข้ารับการพัฒนา
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว ชัดเจน
2. ระยะเวลาในการพัฒนา
3. เอกสารประกอบการพัฒนา
4. สื่อและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
5. การอานวยความสะดวกของเจ้าหน้าที่ในการพัฒนา
6. สถานที่จัดพัฒนาและสภาพแวดล้อมในการพัฒนา
7. วิทยากรบรรยาย โดยภาพรวม
8. วิทยากรที่ปรึกษา (วิทยากรพี่เลี้ยง)
9. การมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการพัฒนา
10. ความรู้ความเข้าใจจากการศึกษาเนื้อหาหลักสูตรก่อนการพัฒนา
11. ความรู้ที่ได้รับเพิ่มเติมจากการเข้ารับการพัฒนา
12. รูปแบบการจัดกิจกรรมเหมาะสมกับผู้เข้ารับการพัฒนา
13. สิ่งที่ได้รับจากการพัฒนามีประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงาน
14. ความมั่นใจที่จะนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
15. เนื้อหาและกิจกรรมในการพัฒนาส่งเสริมความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนินการพัฒนา

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
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ส่วนที่ 2 เนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนา
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระหลักสูตรในการพัฒนา มีประโยชน์และ
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในระดับใด โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่าน เกณฑ์การให้คะแนน มีดังนี้
5 หมายถึง มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มากที่สุด
4 หมายถึง มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้มาก
3 หมายถึง มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ปานกลาง
2 หมายถึง มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้น้อย
1 หมายถึง มีประโยชน์และสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้น้อยที่สุด
ระดับความคิดเห็น
เนื้อหาสาระของหลักสูตร
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะของ รอง ผอ.กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเป็นผู้นาทางวิชาการ
1. วิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษาให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง
2. ภาวะผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมบุคลากรมีภาวะผู้นาทางวิชาการ
3. ปรัชญา แนวคิด อุดมการณ์ การศึกษาตลอดชีวิต
4. การขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย
5. การประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
6. การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารหลักสูตรแก่สถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเป็นนักบริหารเชิงกลยุทธ์
7 บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล
8 การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของ
สานักงาน กศน.จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
9 การวางแผนกลยุทธ์และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
10 การบริหารจัดการเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร
11 การบริหารความเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
12 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ขององค์กร กศน.

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)
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ระดับความคิดเห็น
เนื้อหาสาระของหลักสูตรการพัฒนา
13 การบริหารความเสี่ยง
14 การบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และสินทรัพย์สาหรับผู้บริหาร กศน.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
15 การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้
16 การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการจัดการศึกษา
17 การสร้าง การบริหาร และการพัฒนาเครือข่ายสาหรับการจัดการศึกษา
18 การจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
19 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
20 การพัฒนาทางวินัยและการใช้อานาจปกครอง
21 การพัฒนาจิต
22 การพัฒนากาย
23 การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นา
24 การบริหารกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร กศน.
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การพัฒนา กศน. เพื่อรองรับแนวนโยบายและ
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต
25 การสัมมนาเพื่อพัฒนา กศน. เพื่อรองรับแนวนโยบายและทิศทางการ
พัฒนาในอนาคต
26 การเสริมสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหาร
ด้านการเรียนรู้จากสภาพจริง
27 การฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริงในสานักงาน กศน.จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร ต้นแบบ
ด้านการจัดทาและนาเสนอผลงาน
28 การนาเสนอผลการเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานจากสภาพจริง
29 การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

มาก มาก ปาน น้อย น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
(5) (4) (3) (2) (1)
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......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ส่วนที่ 3 ด้านรูปแบบและวิธีการการพัฒนา
คาชี้แจง ให้ท่านพิจารณาให้ความคิดเห็นเกี่ยวความเหมาะสมของรูปแบบและวิธีการในการดาเนินการ
พัฒนา มีความเหมาะสมในระดับใด โดยทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับระดับความ
คิดเห็น เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีความเหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความเหมาะสมมาก
3 หมายถึง มีความเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อย
1 หมายถึง มีความเหมาะสมน้อยที่สุด
ระดับความเหมาะสม
รูปแบบและวิธีการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

มาก
ที่สุด
(5)

มาก
(4)

ปาน
กลาง
(3)

น้อย
(2)

น้อย
ที่สุด
(1)

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้ารับการพัฒนา
การฟังบรรยายความรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
การสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้จากวิทยากรที่ปรึกษาประจากลุ่ม
การเรียนรู้จากการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริง
การนาเสนอผลงานจากการฝึกปฏิบัติงานในสภาพจริง
การจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ กศน.จังหวัด
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนากาย
รูปแบบการจัดกิจกรรมพัฒนาจิต
การศึกษาดูงานในพื้นที่
วิธีการประเมินผลในการพัฒนา

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการพัฒนา

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ

