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 รายงานผลการติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562 นี้ 
เป็นการรายงานผลการติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่เข้ารับ 
การพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เมื่อวันที ่ 2 - 5 
กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูล
สารสนเทศมาใช้เป็นแนวทางและต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำ 

 ในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคที่กระแสโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่หยุดนิ่ง จากความก้าวหน้า
เชิงวิชาการและวิวัฒนาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคคลเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมาก ไม่ได้จ ากัดในชั้นเรียนแต่กระจายออกไปอย่างไร้ขอบเขตผู้ที่ท าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคล      
ยุคใหม่จึงต้องปรับกระบวนการคิดให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการพัฒนาข้าราชการ โดยสถาบัน
พัฒนาข้าราชการพลเรือนได้ปรับเปลี่ยนกรอบแนวคิดในการพัฒนาข้าราชการให้ทันสมัยอยู่เสมอและ
ก้าวใหม่ของการพัฒนาข้าราชการพลเรือนมีทิศทางการพัฒนาโดยยึดกรอบความคิดการเรียนรู้ ทักษะ     
ในโลกศตวรรษท่ี 21 ตามหลักแนวคิดของ PS21-Partnership for 21st Century Learning สหรัฐอเมริกา
ซึ่งให้ความส าคัญกับ “การเรียนรู้” มากกว่า “ความรู้” เพราะการเรียนรู้จะท าให้คนสามารถพัฒนาและ
ปรับเปลี่ยนตัวเองให้อยู่รอดได้ ขณะที่ “ความรู้” นั้น เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมอแต่ความรู้ที่หรือสิ่งที่ “เคยรู้     
อยู่เดิม” อาจล้าสมัยได้ทุกขณะ  การพัฒนาประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) อยู่ในห้วงเวลาของการปฏิรูปประเทศเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนฐานหลายด้านที่  
สั่งสมมานานท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากขึ้น การแข่งขัน    
ด้านเศรษฐกิจจะเข้มข้นมากขึ้น สังคมโลกจะมีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกันมากขึ้นเป็นสภาพไร้พรมแดน    
การพัฒนาเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและจะกระทบชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมและ     
การด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมาก ขณะที่ประเทศไทยมีข้อจ ากัดของปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์
เกือบทุกด้านและจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาที่ชัดเจนขึ้น ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นับเป็นจังหวะ
เวลาที่ท้าทายอย่างมากที่ประเทศไทยต้องปรับตัวขนานใหญ่ โดยจะต้องเร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรมให้เป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกด้านเพ่ือเพ่ิม        
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ดังนั้น หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุ
เป้าหมายในระยะ 5 ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาว    
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”      
มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทยพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีวินัย ใฝ่รู้        
มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคน
ทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการสร้างคนให้ใช้ประโยชน์และ 
อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม   

 กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ มีผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาจ านวนมากที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน มีหน้าที่ส าคัญ
ในการก าหนดนโยบายและขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ก ากับ ดูแลการบริหารจัดการศึกษา  ให้เป็นไป
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความรอบรู้สถานการณ์ในทุกมิติ 
เพ่ือให้สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานเชิงรุกและประสานการท างานเป็นเครือข่ายร่วมกัน           
อย่างเป็นระบบ จึงได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง การศึกษา ซึ่งมีบทบาท
หน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางประสานงานการพัฒนาครู  คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ
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กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินการจัดท าหลักสูตรและพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา รุ่นที่ 1 ขึ้น เมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษา 2) พัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ การจัดการองค์กร 
การพัฒนาตนเอง เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3) สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษา  

 ดังนั้น เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและความมุ่งหวังของหลักสูตรดังกล่าว         
จึงจ าเป็นต้องมีการติดตามผลการพัฒนา เพ่ือให้ทราบถึงระดับคุณภาพในการพัฒนาตามหลักสูตร        
ความสอดคล้องของการพัฒนากับวัตถุประสงค์และความมุ่งหวังที่ได้ก าหนดไว้ กลุ่มพัฒนามาตรฐานและ
ส่งเสริมเครือข่าย จึงด าเนินการติดตามและจัดท ารายงานการติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริการ ครู
และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562 ขึ้น  

วัตถุประสงค์ เพ่ือ 

 1. น าเสนอผลการติดตามการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
 2. น าข้อมูลสารสนเทศใช้เป็นแนวทางและต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ขอบเขตกำรติดตำม 
 การติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562  
มีขอบเขตการประเมิน ดังนี้ 
 1. ขอบเขตด้ำนประชำกร ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562 สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จ านวน 57 คน 
 2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ประกอบด้วย การน าองค์ความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาความเข้มแข็ง
ภายในตน การฝึกสติกับการพัฒนาทีมงาน การฝึกสติกับการพัฒนาองค์กร การคิดเชิงระบบ (System 
Thinking) การเปลี่ยนแปลง (Change Management System) การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียน
เชิงระบบผ่าน School Improvement Plan การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน 
: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งยาวค าโปรย และการวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy ไปปรับใช้ 
 3. ขอบเขตด้ำนเวลำ  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2563 

กรอบแนวคิดในกำรติดตำม 
 การติดตามในครั้งนี้  เป็นการติดตามผลการพัฒนาภายหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนา ไม่น้อยกว่า  
3 เดือน โดยยึดวัตถุประสงค์ของการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ดังแผนภูมิ 
 
             
  หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

กระบวนการพัฒนา 

 

 

ผลการน าไปใช้ 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน ผู้จัดท ารายงานจึงนิยามศัพท์เฉพาะ ดังนี้ 
 1. กำรติดตำมกำรพัฒนำสมรรถนะผู้บริหำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ รุ่นที่ 1/2562 
หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้เข้ารับการพัฒนา หลังจากสิ้นสุดการพัฒนาไปแล้วไม่น้อยกว่า 
3 เดือน เป็นการติดตามเกี่ยวกับ การน าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาสู่การปฏิบัติ น าข้อมูลมา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ สรุปและรายงานผลเพ่ือน าผลไปใช้ในเป็นแนวทางและต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ หมายถึง ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงาน
ศึกษาธิการภาค ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหรือสถานศึกษา มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดและได้รับการคัดเลือกจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา รุ่นที่ 1/2562 
 3. หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะผู้บริกำร ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หมายถึง หลักสูตรที่
กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่ายสร้างขึ้น  ส าหรับใช้พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   



บทท่ี 2 

เอกสารงานที่เกี่ยวข้อง 

 การติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562 ฉบับนี้ 
ได้ตรวจสอบเอกสารงานที่เก่ียวข้องและน าเสนอ ตามล าดับดังนี้ 

 1. แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามโครงการ 
  1.1 ความหมายของการติดตามโครงการ 
  1.2 จุดมุ่งหมายของการติดตามโครงการ 
  1.3 ประโยชน์ของการติดตามโครงการ 
  1.4 องค์ประกอบของการติดตามโครงการ 
  1.5 ประเภทของการติดตามโครงการ 

 2. โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษา  

  2.1 หลักการและเหตุผล 
  2.2 วัตถุประสงค์ 
  2.3 เป้าหมาย 
  2.4 วิธีด าเนินการ 
  2.5 สถานที่ด าเนินการ   
  2.6 ระยะเวลาด าเนินการ   
  2.7 งบประมาณ 
  2.8 การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
  2.9 การประเมินผล 
  2.10 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
  2.11 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  2.12 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 3.  หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
  3.1 หลักการและเหตุผล 
  3.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  3.3 โครงสร้างของหลักสูตร 
  3.4 ระยะเวลาในการพัฒนา 
  3.5 แนวทางการพัฒนา 
  3.6 สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
  3.7 การประเมินผล 
  3.8 คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  3.9 คุณสมบัติของวิทยากร 
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แนวคิดเกี่ยวกับการติดตามโครงการ 
 1. ความหมายของการติดตามโครงการ 
 การติดตาม มีผู้ให้ความหมายของการติดตามไว้หลายท่าน ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

 พิสณุ  ฟองศรี (2551) ได้ให้ความหมายของการติดตาม คือ การตรวจสอบ ก ากับ ควบคุม 
ทบทวน ว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร มีปัญหาอุปสรรคอะไร เพ่ือจะปรับปรุงแก้ไขได้ทัน อันจะ
ท าให้โครงการส าเร็จได้ 

 ประชุม รอดประเสริฐ (2547) ได้ให้ความหมายของการติดตาม ว่าเป็นการตักเตือนและ       
ในความหมายของการควบคุม (Controlling) การอ านวยการ (Directing) การทบทวน (Reviewing)    
การตรวจสอบ (Checking) และออกระเบียบข้อบังคับ (Regulating) เพราะว่านักวิชาการหลายกลุ่มใช้ค า
เหล่านี้ต่างกัน บางกลุ่มเห็นว่าเป็นการขู่ (Correction) บังคับด้วยก าลัง (Force) หรือใช้อ านาจบังคับ 
(Power) เพ่ือให้โครงการได้รับความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

 บุญเลิศ เลียวประไพ (2542) ได้ให้ความหมายการติดตามโครงการ ว่าเป็นการติดตามดูแล
ความก้าวหน้า โดยต้องตรวจสอบและควบคุมว่า ผลการด าเนินงานลุล่วงไปแล้วเพียงใด สามารถด าเนินการ
ไปตามแผนหรือไม ่มีปัญหาอุปสรรคหรือข้อขัดข้องอย่างไร เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป 

 นิศา ชูโต (2538) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติและการติดตามงานว่า เป็นเครื่อง
ตรวจสอบ ว่าได้มีการปฏิบัติงานในโครงการสอดคล้องกับแผนงานที่วางไว้หรือไม่ สืบค้นหรือท านายว่า
ปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดข้ึน เพ่ือจะได้เตรียมการแก้ไขการท างานหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่าง ๆ ได้ทันที 

 จากความหมายที่กล่าวมา สามารถสรุปความหมายของการติดตามโครงการ ได้ว่า การติดตาม
เป็นการดูแล ก ากับ ทบทวน ควบคุม ตรวจสอบการด าเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนด หรือ
วัตถุประสงค์หรือไม ่เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข โดยจะท าให้งานส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. จุดมุ่งหมายของการติดตามโครงการ 
 การติดตามโครงการ ก็เพ่ือให้ใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างประหยัด หรือมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อ

ความส าเร็จ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่เป็นประสิทธิผลด้วยการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลหรือทบทวน
ถึงแผนด าเนินการ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้เกี่ยวข้องน ามาปรับปรุง โครงการได้
ทันท่วงท ี

 3. ประโยชน์ของการติดตามโครงการ 
 การติดตามมีประโยชน์ส าคัญที่สุด คือ การน าไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ รองลงมา คือ ใช้ส าหรับ

วางแผนการจัดโครงการในอนาคต ซึ่งประโยชน์ต่าง ๆ ของการติดตามโครงการ มีดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี 
และคณะ, 2541)    
  3.1 ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการด าเนินโครงการ  
  3.2 ทราบข้อดีข้อบกพร่องตลอดจนปัจจัยที่ท าให้การด าเนินโครงการมีปัญหา ท าให้
สามารถแก้ไขได้ทันที หรือในโอกาสต่อไป 
  3.3 คุ้มค่า ประหยัดเวลา งบประมาณและทรัพยากรในการด าเนินโครงการ 
  3.4 สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพ่ือน าเสนอ   
การด าเนินโครงการในเชิงสถิติหรือวิทยาศาสตร์ ท าให้ได้รับการเชื่อถือและยอมรับจากผู้เกี่ยวข้อง 
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  3.5 กระตุ้นให้ผู ้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่         
ความรับผิดชอบและกระตือรือร้นในการไข ตลอดจนคิดค้น ปรับปรุงโครงการอย่างสม่ าเสมอ 
  3.6 ผู้บริหารระดับต่าง ๆ ของโครงการสามารถวินิจฉัยสั่งการได้อย่างรัดกุม มีเหตุผล 
  3.7 เป็นการสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงานของโครงการ 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
  3.8 เป็นขวัญและก าลังใจต่อผู้ปฏิบัติ 
  3.9 เป็นสารสนเทศส าหรับการประเมินผล 

 4. องค์ประกอบของการติดตามโครงการ 
 การติดตามที่สมบูรณ์ ครอบคลุม โดยเฉพาะกรณีที่โครงการขนาดใหญ่จะมีองค์ประกอบของ
การติดตาม 6 ส่วน คือ ปัจจัยน าเข้า ฐานข้อมูล  กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลการควบคุม ผลผลิตที่ได้ และ
ข้อมูลย้อนกลับ ซึ่งแต่ละส่วนมีรายละเอียดดังนี้ (ศิริชัย กาญจนวาสี และคณะ, 2541)  
  4.1 ปัจจัยน าเข้า (Input) โดยทั่วไปจะมีส่วนประกอบย่อย 3 ส่วน คือ ปัจจัยภายใน 
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยเฉพาะ ซึ่งปัจจัยภายใน เช่น บุคลากรหรือฝ่ายที่รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น   
ส่วนปัจจัยภายนอก เช่น หน่วยงานต้นสังกัดที่รับผิดชอบโครงการและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนหรือ
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ปฏิบัติการ เป็นต้น และปัจจัยเฉพาะ เช่น นโยบาย การจัดการ การวางแผนและ
การจัดล าดับความส าคัญของโครงการ เป็นต้น ทั้งนี้  จากปัจจัย 3 ส่วนนี้ จะน ามารวบรวมไว้ที่ฐานข้อมูล  
ในองค์ประกอบต่อไป 
  4.2 ฐานข้อมูล (Data Base) จะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันของ
โครงการ  เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความหมายและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ่งข้อมูลแบ่งเป็น       
4 ประเภท คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงที่น ามาวิเคราะห์ ข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการ
โดยตรงซึ่งควรตัดออกไป ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงแต่ยังไม่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์หรือ
ตัดออกไป และข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการโดยตรงแต่จ าเป็นต้องน ามาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลที่ต้องการ
วิเคราะห์จะน าไปใช้เป็นส่วนประกอบของกระบวนการจัดท าข้อมูลต่อไป 
  4.3 กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล (Processing) เป็นกระบวนการที่ท าให้ข้อมูล      
เป็นสารสนเทศที่มีความหมายและเหมาะสม โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล ซึ่งอาจใช้คอมพิวเตอร์มาช่วย      
มีขั้นตอนตามล าดับตั้งแต่ การบันทึกข้อมูล การจ าแนกประเภท การจัดเก็บ การค านวณประมวลผล การสรุป 
การน าข้อมูลขึ้นมาใช้ การจัดท าใหม่และการเผยแพร่ 
  4.4.การควบคุม (Controlling) เป็นการวินิจฉัยสั่งการการด าเนินโครงการ โดยใช้
สารสนเทศจากกระบวนการจัดกระท าข้อมูล การควบคุมมี 2 ระดับ คือ การควบคุมระดับปกติและ
การควบคุมระดับสูง การควบคุมระดับปกติเป็นการเตรียมวินิจฉัยสั่งการ โดยเปรียบเทียบมาตรฐานทั่วไป
ของปัจจัยน าเข้า ขั้นตอนการด าเนินงานและผลที่ได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการวินิจฉัยสั่งการขอ งผู้ปฏิบัติ   
ส่วนการควบคุมระดับสูงกว่าปกติ จะวินิจฉัยสั่งการโดยเปรียบเทียบกับสภาพการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งจะท าให้
การแก้ปัญหาเหมาะสมและได้ผลอย่างทันท่วงที 
  4.5 ผลผลิต (Output) เป็นส่วนที่ได้จากการกระบวนการจัดกระท าข้อมูล ซึ่งถ้าใช้  
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผลที่ได้จะชัดเจน ท าให้ง่ายต่อการวินิจฉัยสั่งการต่อความก้าวหน้าของโครงการ 
ในระหว่างด าเนินการ เพราะเห็นผลที่ได้ชัดเจนและมีทางเลือกมากกว่าในการวินิจฉัยสั่งการ อย่างไรก็ตาม 
การใช้วิธีการเชิงปริมาณนั้นไม่สามารถจะใช้ได้กับโครงการทุกประเภท โดยเฉพาะการวัดทางสังคมศาสตร์ 
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พฤติกรรม หรือจิตวิทยา ซึ่งอาจต้องใช้การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ในปัจจุบันถ้าใช้ทั้งวิธีเชิงปริมาณและ
คุณภาพควบคู่กันไป น่าจะได้สารสนเทศได้ครอบคลุมกว่าดังกล่าวมาแล้ว 
  4.6 ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทุกส่วนขงองค์ประกอบ ตั้งแต่ 
4.1 ถึง 4.5 ที่กล่าวมาแล้ว ทั้งข้อมูลย้อนกลับที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ จึงนับได้ว่าความส าเร็จ   
ของการติดตามโครงการ ขึ้นอยู่กับสาระและคุณภาพของข้อมูลย้อนกลับเป็นส าคัญ นั่นคือ ถ้าข้อมูล
ย้อนกลับ  มีความถูกต้อง เที่ยงตรงและทันต่อเวลาแล้ว ย่อมท าให้การติดตามงานส าเร็จได้โดยง่าย และถ้า
ข้อมูลย้อนกลับไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวแล้ว การติดตามโครงการจะส าเร็จได้ยากมาก  

 5. ประเภทของการติดตามโครงการ 
 การติดตามโครงการไม่ได้มีการแบ่งประเภทที่ชัดเจน (พิสณุ  ฟองศรี, 2551) เนื่องจากอาจจะ
เห็นว่าการติดตามเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการประเมิน จึงมักจะกล่าวถึงเพียงเล็กน้อยหรือกล่าวรวมกับ   
การประเมิน อย่างไรก็ตามในที่นี้จะพยายามแบ่งประเภทการติดตามโครงการตามเกณฑ์ต่าง ๆ  ไว้ 5 กลุ่ม 
คือ แบ่งตามเกณฑ์ประเด็นที่ติดตาม ความซับซ้อนของเทคนิควิธี  การติดตาม ผู้ติดตาม การรายงานผล  
แก่ผู้เกี่ยวข้องและลักษณะของรายงาน ดังนี้ 
   5.1 แบ่งตามประเด็นที่ติดตาม ได้เป็น 4 ประเภท คือ 
   5.1.1 การติดตามกิจกรรม โดยส่วนใหญ่จะเน้นติดตามว่าแต่ละกิจกรรมเป็นไปตาม
เวลาที่ก าหนดหรือเป็นไปตามข้ันตอนตามแผนหรือไม่ 
   5.1.2 การติดตามงบประมาณ จะเน้นติดตามว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ว่าเป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่อย่างไร 
   5.1.3 การติดตามทรัพยากร จะเน้นติดตามเรื่องวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ บุคลากร
ของโครงการ ว่ามีความเพียงพอ เหมาะสมที่ก าหนดไว้ในแผนหรือไม่อย่างไร 
   5.1.4 การติดตามผลการด า เนินงาน  จะเน้นติดตามผลการด า เนินงาน
เพ่ือเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือมาตรฐาน โดยต้องให้หน่วยวัดการติดตามและเป้าหมาย   
เป็นหน่วยเดียวกัน  
  5.2 แบ่งตามความซับซ้อนของเทคนิควิธีการติดตาม ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   5.2.1 เทคนิควิธีที่ซับซ้อนน้อย ได้แก่ เทคนิควิธีการโดยใช้แผนภูมิแท่งหรือแผนภูมิ
แกนท ์แผนภูมิไมล์สโตนและโครงสร้างการจ าแนกโครงการ 
   5.2.2 เทคนิควิธีที่ซับซ้อนมาก ได้แก่ การวิเคราะห์ข่ายงานโดยใช้เทคนิควิธี PERT 
และ CPM  
  5.3 แบ่งตามผู้ติดตาม ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   5.3.1 ติดตามโดยผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งอาจเรียกว่า เป็นการติดตามภายใน 
โดยผู้รับผิดชอบโครงการระดับต่าง ๆ หรือต้นสังกัดของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ซึ่งมักจะเป็นการติดตาม
โครงการขนาดไม่ใหญ ่
   5.3.2 ติดตามโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจเรียกว่า เป็นการติดตาม
ภายนอกโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานอ่ืน ซึ่งมักจะเป็นการติดตามโครงการขนาดใหญ่ที่มี    
ความเกี่ยวข้องกับประชาชนมาก 
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  5.4 แบ่งตามรายงานผลแก่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เป็น 2 ประเภท คือ   
   5.4.1 รางานตามล าดับสายการบังคับบัญชา โดยรายงานผ่านผู้บังคับบัญชาเหนือ
ขึ้นไปหนึ่งชั้น และรายงานต่อไปเรื่อย ๆ จนถึงผู้มีอ านาจสูงสุดหรือผู้มีอ านาจตัดสินใจซึ่งมักจะท าตาม
ระเบียบของหน่วยงานที่รับรับผิดชอบ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   5.4.2 รายงานโดยตรงต่อผู้มีอ านาจสูงสุดหรือมีอ านาจตัดสินใจ ซึ่งมักจะเป็น
กรณีเร่งด่วนเพื่อจะได้วินิจฉัย สั่งการ แก้ปัญหาได้ทัน 
  5.5 แบ่งตามลักษณะของรายงาน ได้เป็น 2 ประเภท คือ 
   5.5.1 การรายงานผลด้วยวาจา ซึ่งอาจรายงานอย่างไม่เป็นทางการหรือ        
เป็นทางการโดยการประชุมแจ้งผลการติดตามแก่ผู้เกี่ยวข้อง  
   5.5.2 การรายงานผลเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นการรายงานอย่างเป็นทางการ     
แก่ต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดของเนื้อหาสาระจะขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการ หรือ
ข้อมูลที่ต้องการ 

  การแบ่งประเภทการติดตามโครงการดังกล่าวข้างต้น ในทางปฏิบัติอาจด าเนินการ       
ในลักษณะผสม เช่น ตามเกณฑ์ประเด็นสิ่งที่ติดตาม อาจติดตามทั้งกิจกรรม ทรัพยากร งบประมาณและผล
การด าเนินงาน หรือเลือกติดตามบางสิ่งร่วมกันก็ได้ หรือตามเกณฑ์ผู้ติดตามของรายงาน อาจรายงานทั้ง
ทางวาจาและลายลักษณ์อักษรด้วยก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการหรือขนาดความเร่งด่วน
ของโครงการ 
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โครงการ :  พัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ 
               หน่วยงานทางการศึกษา 

ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต่าง ๆ 
  - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 

ภาครัฐ 
 - สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการภาครัฐ ประเด็นหลัก การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 - สอดคล้องกับแผนปฏิรูปประเทศ  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
 - สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ 

พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 

1. หลักการและเหตุผล 
แผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนไทยทุกคน

ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิต อย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” ซึ่งการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21  
เน้นการสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ  มีทักษะ ความถนัด ความช านาญ
พร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น 
จึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะ  
การเรียนรู้ และการจัดการองค์กร การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาตนเอง การสร้างค่านิยมในการท างานร่วมกัน สร้างทัศนะคติเชิงบวก ความเคารพและเห็นคุณค่า
ของตนเอง เน้นการสื่อสารแบบกัลยาณมิตร และการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ การพัฒนาผู้น าภาคราชการ
ให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้บริหาร  
ที่มีภาวะผู้น า และมีสมรรถนะในด้านการจัดการที่ดี สามารถน าการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
อันจะน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน  

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ 
และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขัน
ของประเทศ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีค าสั่งที่ 11/2559 ก าหนดให้มีส านักงานศึกษาธิการภาค และ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถ
ขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็น
เครือข่ายในการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนา ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา  
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งให้ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 และในปีที่ผ่านมา ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติให้ด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร (System Thinking, Learning & 



10 
 

Organizing Skill) เพ่ือพัฒนาบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบในแต่ละ
พ้ืนที่ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงร่วมมือกับส านักงานศึกษาธิการภาค     
ในการด าเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษา โดยใช้หลักสูตรดังกล่าว เพ่ือการขับเคลื่อนการศึกษาในพ้ืนที่ระดับภาคและ
จังหวัดให้ไปสู่เป้าหมายที่กระทรวงศึกษาธิการตั้งไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 

 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษา 

 2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ
หลักการคิดเชิงระบบ การจัดการองค์กร การพัฒนาตนเอง เกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

 2.3. เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษากับ
หน่วยงานทางการศึกษา  

3.  เป้าหมาย 

   3.1 เชิงปริมาณ :  
   1) หน่วยงานทางการศึกษาให้ความร่วมมือในการด าเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา และนิเทศ ติดตามผลของผู้เข้ารับการพัฒนาในการน าความรู้ไปใช้         
ในหน่วยงานและสถานศึกษา จ านวน 3 แห่ง 

  2) ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 120  คน                            
   3.2 เชิงคุณภาพ :   

  1) ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

  2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85   

4. วิธีด าเนินการ 

ขั้นตอนและกิจกรรม ระยะเวลา 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดขั้นตอน
การด าเนินงาน 

มิถุนายน 2562 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร มิถุนายน 2562 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา กรกฎาคม 2562 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตร
ก าหนด 

กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 

ขั้นตอนที่ 5 นิเทศและติดตามผล โดยหน่วยงานทางการศึกษา สิงหาคม – กันยายน 2562 
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินโครงการ 

กันยายน 2562 
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5. สถานที่ด าเนินการ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

6. ระยะเวลาด าเนินการ  มิถุนายน – กันยายน 2562 

7. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น  425,000  บาท (สี่แสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)  ดังนี้ 

รายการค่าใช้จ่าย 
งบประมาณ 

(บาท) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพื่อวางแผนและก าหนดขั้นตอน 
               การด าเนินงาน 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตร 18,250 
1) ค่าอาหาร (15 คน x 200 บาท x 1 มื้อ ) 3,000 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (15 คน x 35 บาท x 2 มื้อ ) 1,050 
3) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 1,200  บาท x 6 ชั่วโมง)               7,200 
4) ค่าพาหนะเดินทาง (7 คน x 1,000 บาท)    7,000 
ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามที่หลักสูตรก าหนด 
               จ านวน 2 รุ่น 

404,300 

ค่าใช้จ่ายด าเนินการพัฒนารุน่ละ 202,150 
1) ค่าอาหารมื้อเช้า (70 คน x 120 บาท x 4 มื้อ) 33,600 

2) ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น (70 คน x 200 บาท x 7 มื้อ) 98,000 
3) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (70 คน x 35 บาท x 7 มื้อ )  17,150 

4) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 1,200 บาท x 28 ชั่วโมง)              33,600 
5) ค่าสมนาคุณวิทยากร (1 คน x 600 บาท x 18 ชั่วโมง)  10,800 

5) ค่าพาหนะเดินทางวิทยากร (4 คน x 1,500 บาท) 6,000 
6) ค่าซักเครื่องนอน   (60 คน x 50 บาท x 1 ครั้ง) 3,000 

ขั้นตอนที่ 5 นิเทศและติดตามผล โดยหน่วยงานทางการศึกษา ไม่ใช้งบประมาณ 
ขั้นตอนที่ 6 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานผลการด าเนิน 
               โครงการ 

2,450  

1) ค่าอาหารกลางวัน  (6 คน x 120 บาท x 1 มื้อ) 720 
2) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (6 คน x 35 บาท x 2 มื้อ) 420 
3) ค่าวัสดุและค่าจัดท ารูปเล่มรายงานโครงการ   1,310 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการและทุกขั้นตอน 
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8. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
 8.1 ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 

  1) หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
  2) ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับการพัฒนาไม่สามารถมาเข้ารับ      

การพัฒนาได้ตามวัน เวลา ที่ก าหนดที่อาจส่งผลให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
 8.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 

  1) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่เดียวกับกลุ่มเป้าหมาย  
เพ่ือร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา  

  2) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าจ านวนที่ก าหนด และเพ่ิมช่องทางการติดต่อสื่อสาร
กับผู้เข้ารับการพัฒนาให้มีความสะดวกเพ่ิมมากข้ึน 

9. การประเมินผล 
 9.1  ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการพัฒนารายวิชาตามที่หลักสูตรก าหนด 
 9.2  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มีต่อหลักสูตร และการเข้ารับการพัฒนา 

10. ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 10.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 85   
 10.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่มตี่อการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 11.1 ผู้เข้ารับการพัฒนามีสมรรถนะและศักยภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

 11.2 ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าความรู้ ความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ การจัดการองค์กร 
การพัฒนาตนเอง ทักษะการเรียนรู้  ไปเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น  

 11.3 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา   
มีแนวทางบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา   

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

------------------------------- 
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หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 

--------------------------------- 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน         
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีจิตส านึกของ
ความเป็นไทยมีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างและพัฒนาให้คนเป็น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการ
พัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้อง
เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะการจัดการ
เปลี่ยนแปลงการสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีบนฐานโรงเรียน เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ
โดยให้มีการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ อันเป็นการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาตนเอง สร้างค่านิยมในการ
ท างานร่วมกันสร้างทัศนะคติเชิงบวก มีความเคารพและเห็นคุณค่าตนเอง เน้นการสื่อสารแบบกัลยาณมิตร 
และการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาผู้น าภาคราชการให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้น า และมีสมรรถนะ    
ในด้านการจัดการที่ดี สามารถน าการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยสู่เป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้  
คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ  
 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีอ านาจหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาส าหรับหน่วยงานทางการศึกษา         
ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน โดยให้ความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา  ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้พัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร  ครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 2 รุ่น 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  2 – 5  กันยายน 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคม 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2.1 เพ่ือพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา 
 2.2 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 
 2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษา กับหน่วยงานทางการศึกษา 
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3. โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 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 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน : กรณีศึกษา  
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวค าโปรย 
         3.9 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy 
         3.10 น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ 
และการจัดการองค์กร 

4. ระยะเวลาในการพัฒนา 
 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษา ใช้เวลาในการพัฒนา จ านวน   30  ชั่วโมง  

5. แนวทางการพัฒนา 
 5.1 กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เน้นการท างานสัมพันธ์กันเชิงแนวราบ   
เป็นความสัมพันธ์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยถือหลักกว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่าและ            
มีศักยภาพ สามารถเข้ามารวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ด้วยความเสมอภาค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 
 5.2 การฝึกปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย 
       - การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
       - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกัลยาณมิตร 
       - การบรรยาย  อภิปราย การระดมสมอง 
       - กรณีศึกษา 
       - การฝึกปฏิบัติจริง 
       - การน าเสนอผลงาน 
       - การสรุป ซักถาม 
       - กิจกรรม  Reflection and AAR 

6. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
 6.1 เอกสารประกอบการพัฒนา 
 6.2 PowerPoint วิดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
 6.3 แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบกิจกรรม 
 6.4 ภาพยนตร์ 
 6.5 บทความ 
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7. การประเมินผล 
 7.1 ประเมินด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 
 7.2 ประเมินด้านหลักสูตร โดยประเมินผลชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 7.3 ประเมินด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีคะแนน    
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 

8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 8.1 เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นละไม่เกิน 
60 คน    
 8.2 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
 8.3 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น 
 8.4 เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดรับความคิดใหม่ ๆ 
 8.5 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

9. คุณสมบัติของวิทยากร 
 9.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเนื้อหาสาระของการเรียนรู้นั้นเป็น
อย่างดี 
 9.2 สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม 
 

------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำร 

          การติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะครู คณาจารย์และบุคลกรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/22562     
ในครั้งนี้ เป็นการติดตามผลการน าองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จากการเข้ารับการพัฒนาของผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษา เมื่อวันที่ 2 – 5 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา   
โดยด าเนินการติดตาม ในวันที่ 15 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2563  

กลุ่มเป้ำหมำย  
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นผู้เข้ารับการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ที่เข้ารับการพัฒนาเมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2562 ณ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 57 คน  

เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
 เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ชนิดรายการตรวจสอบ (Check List) มาตรประมาณค่า (Rating Scale) 
5 ระดับ และข้อค าถามปลายเปิด แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น จ านวน 3 ข้อ   
 ส่วนที่ 2 ความสามารถในการน าแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน 9 ข้อ
 ส่วนที่ 3 การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ จ านวน 3 ข้อ 

 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้  
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างเครื่องมือการติดตามผลการพัฒนา 
ขั้นตอนที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ สังเคราะห์และประมวลข้อมูล 
ขั้นตอนที่ 4 สรุปและจัดท ารายงาน 

 ขั้นตอนที่ 1 กำรสร้ำงเครื่องมือกำรติดตำมผลกำรพัฒนำ  
 การสร้างเครื่องมือการติดตามผลการพัฒนา มีข้ันตอนดังนี ้
 1. ศึกษาเอกสารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือ
กับหน่วยงาทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผลการประเมินหลักสูตร ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา
และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 2. จัดท า (ร่าง) เครื่องมือการติดตามผลการพัฒนา 
 3. ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณา (ร่าง) เครื่องมือติดตามการพัฒนา  
 4. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือและปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
 5. เสนอเครื่องมือที่ปรับแก้ให้คณะท างานให้ความเห็นชอบ 
 6. จัดท าเครื่องมือฉบับสมบูรณ์ส าหรับใช้ติดตามผลการพัฒนา 
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 ขั้นตอนที่ 2 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลด าเนินการโดย 
 1. ท าหนังสือขอความร่วมมือผู้ผ่านการพัฒนาตอบแบบสอบถามการติดตามผลการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 2. สร้างแบบสอบถามออนไลน์ ส่งให้กับผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3. ตรวจสอบ ติดตาม ให้ผู้ผ่านการพัฒนาตอบแบบสอบถาม 
 4. รวบรวมข้อมูล เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ขั้นตอนที่ 3 กำรวิเครำะห์ข้อมูล สังเครำะห์และประมวลข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์และประมวลข้อมูล สถิติที่ใช้ มีดังนี ้
 1. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการน าแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานใช้ 
ค่าเฉลี่ย (μ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลการน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ ใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 

 ขั้นตอนที่ 4 สรุปและจัดท ำรำยงำน 
  

   
   
 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 การติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา   
รุ่นที่ 1/2562 นี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาและต่อยอดการพัฒนา
สมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยการติดตามผลการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 4.1 จ านวนและค่าร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลเกี่ยวกับ 
N = 22 

จ านวน คิดเป็นร้อยละ 
1. เพศ ชาย 7 คน 31.82 

หญิง 15 คน 68.18 
2. ด ารงต าแหน่ง ผู้บริหาร 15 คน 68.18 

ศึกษานิเทศก ์ 5 คน 22.73 
นักทรัพยากรบุคคล 2 คน  9.09 

3. สังกัด 
 

ส านักงานศึกษาธิการภาค 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
สถานศึกษา 

2 คน 
6 คน 
14 คน 

 9.09 
27.27 
63.64 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 22 คน เป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็น
ร้อยละ 31.82  เพศหญิง 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.18  ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 15 คน 
คิดเป็นร้อยละ 68.18  รองลงมาด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73  และด ารง
ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  ส่วนใหญ่สังกัด สถานศึกษา จ านวน 14 คน 
คิดเป็นร้อยละ 63.64 รองลงมาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และ
สังกัด ส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการน าแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถในการน าแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานของ   
ผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรากฏผลดังนี้   
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ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความสามารถน าแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
                ของผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ข้อที่ รายวิชา 
ความสามารถ 

ในการน าไปปฏิบัติงาน แปลค่า 

μ σ 

1 การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน สามารถน าไปใช้ 
เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้ 

4.55 0.60 มากที่สุด 

2 การฝึกสติกับการพัฒนาทีมงาน  4.36 0.73 มาก 
3 การฝึกสติกับการพัฒนาองค์กร  4.32 0.78 มาก 
4 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 4.41 0.67 มาก 
5 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง   

(Change Management System)  
4.41 0.59 มาก 

6 แนวทางการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียน 
เชิงระบบผ่าน  School Improvement Plan   

4.23 0.97 มาก 

7 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ 
บนฐานโรงเรียน 

4.09 0.97 มาก 

8 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy 
ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

4.32 0.48 มาก 

9 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ   
ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กรในหน่วยงาน 

4.27 0.55 มาก 

เฉลี่ย 4.30 0.72 มาก 
คิดเป็นร้อยละ 86 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า โดยภาพรวม ผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถน าแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมาก            
(μ = 4.30, σ =0.72) คิดเป็นร้อยละ 86 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน 
สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้สูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.55, σ = 0.60)  

 รองลงมา คือ ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถน าทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และ
ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System) ไปใช้ปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมาก        
(μ = 4.41, σ = 0.67, σ = 0.59) 

 และอันดับสุดท้าย คือ ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ 
บนฐานโรงเรียนได้ อยู่ในระดับมาก (μ = 4.09, σ = 0.97) 
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ส่วนที่ 3  การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 3.1 การน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่ 
  3.1.1 การใช้สติในการปฏิบัติงาน   ความถี่ 19 
  3.1.2 การฝึกสมาธิ  ความถี่ 4 
  3.1.2 การคิดเชิงบวก  ความถ่ี 3     

 3.2 การน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กร  ได้แก่ 
  3.2.1 ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบ   
  3.2.2 บริหารงานอย่างเป็นระบบ 
  3.2.3 ท างานแบบกัลยาณมิตร 
  3.2.4 แนะน าเพื่อนร่วมงาน น าเพื่อนครูก าหนดสมาธิก่อนปฏิบัติงาน 
  3.2.5 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพในโรงเรียนและการจัดการ 
  3.2.6 วางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 

 3.3 การน าไปเผยแพร่สู่สังคม โดย 
  3.3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม อบรม 
  3.3.2 เผยแพร่ใน Facebook ของโรงเรียน 
  3.3.3 จัดท าเอกสารรายงานและเผยแพร่ภายในกลุ่มงาน 
  3.3.4 สร้างเครือข่ายในการท างาน และเผยแพร่ความรู้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  3.3.5 สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ 
 



 

 

บทท่ี 5 
สรุปผลการตดิตามและข้อเสนอแนะ 

 

 การติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562    
ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาและต่อยอดการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการติดตาม คือ ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562 ที่ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรเมื่อวันที่ 2 - 5 กันยายน 2562 
จ านวน 57 คน  

 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562 คือ แบบติดตามผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ชนิดรายการตรวจสอบ (Check List) จ านวน  3 ข้อ มาตรประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ จ านวน 9 ข้อ และข้อค าถามปลายเปิด 3 ข้อ 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)  

สรุปผลการติดตาม 

การติดตามผลการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1/2562 
สรุปได้ดังนี้ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด จ านวน 22 คน เป็นเพศชาย 7 คน คิดเป็นร้อยละ 31.82       
เพศหญิง 15 คน  คิดเป็นร้อยละ 68.18  ส่วนใหญ่ด ารงต าแหน่งผู้บริหาร จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 
68.18  รองลงมาด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 22.73  และด ารงต าแหน่ง    
นักทรัพยากรบุคคล จ านวน  2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  ส่วนใหญ่สังกัด สถานศึกษา จ านวน 14 คน คิด
เป็นร้อยละ 63.64 รองลงมาส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27 และสั งกัด 
ส านักงานศึกษาธิการภาค จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.09  

 โดยภาพรวม ผู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สามารถน าแนวทางการพัฒนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมาก (μ = 4.30, σ = 0.72) คิดเป็น
ร้อยละ 86 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน 
สามารถน าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้สูงสุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด (μ = 4.55, σ = 0.60)  
 รองลงมา คือ ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถน าทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) และ
ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System) ไปใช้ปฏิบัติงานได้ อยู่ในระดับมาก        
(μ = 4.41, σ = 0.67, σ = 0.59) 
 และอันดับสุดท้าย คือ ผู้ผ่านการพัฒนาสามารถสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ 
บนฐานโรงเรียนได้ อยู่ในระดับมาก (μ = 4.09, σ = 0.97) 
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 การน าองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ 
 1. การน าไปใช้ในการพัฒนาตนเอง ได้แก่ การใช้สติในการปฏิบัติงาน การฝึกสมาธิและการคิด
เชิงบวก       
 2. การน าไปใช้ในการพัฒนาองค์กร ได้แก่ ใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดเชิงระบบบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ ท างานแบบกัลยาณมิตร แนะน าเพ่ือนร่วมงาน น าเพ่ือนครูก าหนดสมาธิก่อนปฏิบัติงาน 
สร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพในโรงเรียนและการจัดการ และวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy 
ในการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 
 3. การน าไปเผยแพร่สู่สังคม โดย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม อบรม เผยแพร่ใน Facebook 
ของโรงเรียน จัดท าเอกสารรายงานและเผยแพร่ภายในกลุ่มงาน สร้างเครือข่ายในการท างาน เผยแพร่
ความรู้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ 

ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการติดตามครั้งต่อไป 
 ควรสร้างจูงใจหรือแรงบันดาลใจให้กับผู้ผ่านการพัฒนาเห็นความส าคัญของการตอบแบบสอบถาม 
การติดตามผลการพัฒนา ในขณะเข้ารับการพัฒนา   
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