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คานา
ด้วยสำนักงำน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด รำยละเอียดตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ
0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำดังกล่ำวกำหนดให้สำนักงำน
ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตร
สำนัก งำนปลัด กระทรวงศึก ษำธิก ำรได้มอบหมำยให้ ส ถำบัน พัฒ นำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ ในกำรนี้ ได้ดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร กำรประเมินผล
รวมทั้งจัดทำรำยละเอียดประกอบกำรดำเนินกำรพัฒนำ เพื่อเป็นกรอบ ทิศทำง แนวปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ำ
รับ กำรพัฒ นำมีควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิช ำชีพที่เหมำะสม
ยึ ด หลั ก ธรรมมำภิ บ ำลในกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ ในอั น ที่ จ ะท ำให้ ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ร ำชกำรเกิ ด
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร และเป็นเอกสำรสำหรับผู้ปฏิบัติงำนที่เกี่ยวข้อง
สำมำรถนำไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรพัฒนำให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนดอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
ขอขอบคุณคณะผู้บริหำรระดับสูงที่ให้คำปรึกษำ แนะนำ สนับสนุน ตลอดจนคณะทำงำน
จัดทำรำยงำนรำยละเอียดหลักสูตร และคณะกรรมกำรดำเนินกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด รวมทั้งผู้ทเี่ กี่ยวข้อง ทุกฝ่ำยมำ ณ โอกำสนี้
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
กันยำยน 2563
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คู่มือการวัดและประเมินผล
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
...............................................
1. ความเป็นมา
ตำมหนังสือส ำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิ งหำคม 2563 ได้กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำร
จังหวัด โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว11
ลงวันที่ 18 พฤษภำคม 2563 ซึ่งตำมตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำกำหนดให้สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ และจัดทำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำ ตำมขอบข่ำย กำรพัฒนำ
3 ส่ ว น (ระยะเวลำกำรพั ฒ นำต ำแหน่ ง รองศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 35 วั น และต ำแหน่ ง
ศึกษำธิก ำรจั งหวั ด ไม่น้ อยกว่ำ 30 วัน ) ซึ่ งส่ ว นที่ 1 เป็น กำรเสริ มสร้ำงสมรรถนะ ในเรื่องควำมรู้
ควำมสำมำรถ ทั ก ษะ และสมรรถนะที่ จ ำเป็ น ในกำรปฏิ บั ติ ง ำนตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง ได้ แ ก่
กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะ
บุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผล
กำรศึกษำ วินัย กำรรักษำวินัย กำรดำเนิ นกำรทำงวินัย เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง กำรนำกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
วิธีกำรไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตสำนึกควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้
เกิดนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง
และส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
ประกอบกับ ได้นำมำตรฐำนตำแหน่ งของรองศึกษำธิ กำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัดมำวิเครำะห์
(ตำมหนังสือ ศธ 0205.6/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560) รวมทั้งกำรวิเครำะห์อำนำจหน้ำที่ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 2559 : 30) นั้น
ในกำรนี้ ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง
รองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่
27 สิงหำคม 2563 มีสำระสำคัญดังต่อไปนี้
กำรประเมินผลกำรพั ฒนำเป็นกระบวนกำรเพื่อปรั บปรุ ง พัฒนำ โดยกำหนดให้มีกำรประเมิน
ก่อนพัฒนำ ระหว่ำงกำรพัฒนำ และเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ มุ่งเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง ด้วยวิธีกำร
ที่หลำกหลำย โดยยึดวัตถุประสงค์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สำหรับตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำ
เข้ำรั บกำรพัฒ นำไม่น้ อยกว่ำร้อยละ 90 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ ำนเกณฑ์กำร
ประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำใน
แต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 80 จึงนำมำกำหนดเป็นเกณฑ์ในกำรประเมินผลกำรพัฒนำ
สถำบั น พัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุ คลำกรทำงกำรศึ กษำ ได้ด ำเนินกำรพัฒ นำหลั ก สู ต ร
กำรพัฒ นำผู้ได้รับกำรคัดเลื อกให้ ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ดังนั้นเพื่อให้ กำรประเมินผลกำร
พัฒ นำเป็ นไปตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด ดังกล่ ำวข้ำงต้น จึงได้กำหนดกรอบกำร
ประเมินโดยยึดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ซึ่งมีรำยละเอียดดังนี้
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2. หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
2.1 วัตถุประสงค์หลักสูตร เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. เสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะกำรปฏิ บั ติ ง ำนในหน้ ำ ที่ ค วำมรั บ ผิ ด ชอบตำมมำตรฐำน
ต ำแหน่ ง ของศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ควำมเป็ น ผู้ น ำทำงกำรศึ ก ษำ และกำรเป็ น ผู้ แ ทนของ
กระทรวงศึกษำธิกำรในจังหวัด
2. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ตลอดจนมีควำมรอบรู้ บ ริ บ ทด้ำนสั งคม วัฒ นธรรม กำรศึกษำของจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้
รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง น ำเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำ
กำรศึกษำในจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
4. เสริ ม สร้ ำ งสุ ข ภำพกำย สุ ข ภำพจิ ต ค่ ำ นิ ย ม อำรมณ์ สั ง คม เจตคติ คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.2 โครงสร้างหลักสูตร
หลั ก สู ต รกำรพั ฒ นำผู้ ไ ด้ รั บ กำรคั ด เลื อ กให้ ด ำรงต ำแหน่ ง ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
ประกอบด้วย 3 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 33 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จำนวน 11 วัน 75 ชั่วโมง)
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จำนวน 16 วัน)
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในจังหวัด (จำนวน 6 วัน)
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 11 วัน 75 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (33 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 1.1
กำรบริหำรงำนแผนงำน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.2
กำรบริหำรกำรเรียนรู้
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.3
กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.4
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.5
กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.6
กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.7
กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.8
กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.9
กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (6 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 2.1
กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 2.2
วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินยั และหลักธรรมำภิบำล
3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
(12 ชั่วโมง)
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รำยวิชำที่ 3.1

กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด
6 ชั่วโมง
กำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 3.2
นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจทิ ัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดศึกษา (15 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 4.1
ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.2
ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.3
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง)
รำยวิชำ 5.1
กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำร 3 ชั่วโมง
พัฒนำกำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 5.2
กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ที่มีนวัตกรรมหรื อมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำน
ตำแหน่ง มีรองศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์
ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้
ที่หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาใน
จังหวัด (จานวน 6 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และสังเครำะห์ ผลกำรเรียนรู้ที่ได้จำกกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะและกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย
2.3 ระยะเวลาในการพัฒนา
ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จำนวน 33 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จำนวน 11 วัน
ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง จำนวน 16 วัน
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำ
ในจังหวัด จำนวน 6 วัน
3. การประเมินผลการพัฒนา
3.1 การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร
ก. กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ และ
ข. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ก. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ 90
ข. การประเมินผลการพัฒนา
1. การประเมินก่อนการพัฒนา
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ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบ
ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำหรับตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด
2. การประเมินระหว่างการพัฒนา
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย
1.1 ประเมินจำกกำรสรุปองค์ควำมรู้ (ร้อยละ 20)
1.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย
2.1 พฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 10)
2.2 กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้จำกสภำพจริง (ร้อยละ 10)
ส่ ว นที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรี ย นรู้ และกำรน ำเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ก ำรพั ฒ นำ
กำรศึกษำในจังหวัด (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย
3.1 ประเมิน รำยงำนกำรศึกษำส่ ว นบุคคล IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำ
กำรศึกษำในจังหวัด) และทักษะในกำรนำเสนอ (ร้อยละ 30)
3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
3. การประเมินหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (ร้อยละ 10)
ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจำแนกตำมระยะเวลำกำรพัฒนำที่
ก.ค.ศ. กำหนด
ระหว่าง
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ก. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด
ข. การประเมินผลการพัฒนา
ก่อน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
(ร้อยละ 30)
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 40)
Pre-test 1. ประเมินกำร 1. พฤติกรรมกำรเรียนรู้ใน 1. ประเมินรำยงำน
สรุปองค์
สภำพจริง (ร้อยละ 10)
กำรศึกษำส่วนบุคคล IS
ควำมรู้
(แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำ
(ร้อยละ 20)
กำรศึกษำในจังหวัด)
และทักษะในกำร
นำเสนอ (ร้อยละ 30)
2. ประเมิน
2. กำรสรุปองค์ควำมรู้จำก 2. ประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรม
กำรเรียนรู้จำกสภำพจริง
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
ก่อน

เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ

หลัง

หลัง
Post-test
(ร้อยละ
10)
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2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและ
กำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
3.2 การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลโครงการ
1. กำรประเมินกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของวิทยำกร
2. กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด
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3.3. เครื่องมือการประเมินผลการพัฒนาและเครื่องมือการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินผลโครงการ
ก. เครื่องมือการประเมินผลการพัฒนา
ที่

เครื่องมือประเมิน

รหัสแบบ
ประเมิน

ร้อยละ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา
การประเมินก่อนการพัฒนา
1 แบบทดสอบก่อนกำรพัฒนำ
การประเมินระหว่างการพัฒนา
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ
1 กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ
2 แบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้

3

แบบประเมินพฤติกรรม

ผู้ประเมิน

คณะกรรมกำรวัดและ
ประเมินผล
(30)
ป.ศธจ.1.0
ป.ศธจ.1.1

20

งำนเดี่ยว

ป.ศธจ.1.2

10

งำนเดี่ยว

ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)
พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)

ผู้บริหำรโครงกำร
วิทยำกรพี่เลี้ยง

วิทยำกรพี่เลี้ยง

6

11
ที่

เครื่องมือประเมิน

รหัสแบบ
ประเมิน

ร้อยละ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

ผู้ประเมิน

พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
1 กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ

(20)
ป.ศธจ.2.0

2

แบบประเมินพฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง

ป.ศธจ.2.1

10

งำนเดี่ยว

3

แบบประเมินกำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ใน
สภำพจริง

ป.ศธจ.2.2

10

งำนกลุ่ม

ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)
พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)
พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)

คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง
คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง

คณะกรรมกำรประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้
ตำมสภำพจริง

7

12
ที่

เครื่องมือประเมิน

ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการนาเสนอแผน
กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
1 กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ
2 ประเมินกำรรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล
(แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด) และ
ทักษะในกำรนำเสนอ

3

ประเมินพฤติกรรม

การประเมินหลังการพัฒนา
1 แบบทดสอบหลังกำรพัฒนำ
รวมการประเมินทั้ง 3 ส่วน

รหัสแบบ
ประเมิน

ร้อยละ

ประเภท

เกณฑ์การประเมิน

ผู้ประเมิน

(40)
ป.ศธจ.1.0
ป.ศธจ.3.1

30

งำนเดี่ยว

ป.ศธจ.1.2

10

งำนกลุ่ม

(10)
10

งำนเดี่ยว

ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)
พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ระดับคะแนนกำร
ประเมินแต่ละประเด็น
ดีมำก (9-10)
ดี (7-8)
พอใช้ (5-6)
ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ผู้บริหำรโครงกำร
วิทยำกรพี่เลี้ยง

วิทยำกรพี่เลี้ยง

คณะกรรมกำรวัดและ
ประเมินผล

100
8

13
ข. เครื่องมือการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการประเมินโครงการ
ที่

เครื่องมือประเมิน

รหัสแบบ
ประเมิน

รายละเอียด

1. แบบประเมิ น กำรจั ด กิ จ กรรมกำร ปก.ศธจ. 1 กำรประเมิน กำรจั ดกิ จกรรมกำรเรี ยนรู้
เรียนรู้ของวิทยำกร
ของวิทยำกร ประเด็น
- ด้ำนวิทยำกร
- ด้ำนกลยุทธ์กำรจัดกำรเรียนรู้
- ด้ ำ นสื่ อ /นวั ต กรรม/เทคโ นโลยี /
แหล่งเรียนรู้
- ด้ำนบรรยำกำศส่งเสริมกำรเรียนรู้
- ด้ำนกำรวัดและประเมินผล
2. แบบประเมินผลโครงกำร
ปก.ศธจ. 2 กำรประเมินผลโครงกำรพัฒนำผู้ได้รับ
กำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำร
จังหวัด

เวลาที่ใช้แบบ

ผู้ประเมิน

สิ้นสุดแต่ละ
รำยวิชำ

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ

สิ้นสุดส่วนที่ 3

ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ

สิ่งที่
ต้องการ
ประเมิน
วิทยำกร
รำยวิชำ

โครงกำร
พัฒนำ

9

14

เอกสารอ้างอิง
กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร. 2559. บทบำทหน้ำที่สำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด. (เอกสำรอัดสำเนำ).
สำนักงำน ก.ค.ศ. .2563. หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำร
จังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด. (เอกสำรอัดสำเนำ) หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19
ลงวันที่ 27 สิงหำคม 2563.
สำนักงำน ก.ค.ศ. 2560. มำตรฐำนตำแหน่งข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำแหน่งบุคลำกรทำง
กำรศึกษำอื่นตำมมำตรำ 38ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยกำรเฉพำะด้ำน กำรบริหำรสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด (เอกสำรอัดสำเนำ) หนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลงวันที่ 28
เมษำยน 2560.
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ.2563. หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด (เอกสำรอัดสำเนำ)

15

ภาคผนวก

16

ภาคผนวก ก
แบบประเมิน

17

ป.ศธจ.1.0

แบบสรุปประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ และ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
กลุ่มที.่ ...............................
คาชี้แจง 1. ให้ใส่เครื่องหมำย  แทน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมครบถ้วนตำมตำรำงกำรพัฒนำในแต่ละวัน
2. ให้ใส่จำนวนตัวเลขจำนวนชั่วโมงที่ขำดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมตำรำงกำรพัฒนำในแต่ละวัน
เลขที่

ชื่อ-สกุล

วันที่
1

วันที่
2

วันที่
3

วันที่
4

เวลำกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
วันที่
วันที่
วันที่
5
6
7

วันที่
8

วันที่
9

วันที่
10

วันที่
11

รวมจำนวน
ชั่วโมงที่ขำดกำร
พัฒนำ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ลงชื่อ…….......………….............………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ...............

ลงชื่อ…….......………….............………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...............
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18
แบบประเมินการสรุปองค์ความรู้
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ

ป.ศธจ.1.1
(เดี่ยว)

กลุ่มที่.............ชื่อรายวิชาที่...............................................................................วันที่............................

เลขที่

ชื่อ-สกุล

ครอบคลุม
เนื้อหำ
10 คะแนน

รำยกำรประเมิน
ต่อยอดเติม
รูปแบบ
นำควำมรู้
เต็มควำมรู้ กำรนำเสนอ สู่กำรปฏิบัติ
10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

กำรส่ง
ทันเวลำ
10 คะแนน

รวม
50
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ ระดับคะแนนกำรประเมินแต่ละประเด็น ดีมำก (9-10) ดี (7-8) พอใช้ (5-6) ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ลงชื่อ…….......………….............………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...............

ลงชื่อ…….......………….............………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...............

19
แบบประเมินพฤติกรรม
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ

ป.ศธจ.1.2
(เดี่ยว)

กลุ่มที.่ ...................
เลขที่

ชื่อ-สกุล

รำยกำรประเมิน
ควำมมุ่งมั่น กำรเสนอ กำรร่วมมือ ควำมสำเร็จ
ตั้งใจ
ควำมคิดเห็น ในกิจกรรม
ของงำน
10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

กำรตรง
ต่อเวลำ
10 คะแนน

รวม
50
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ ระดับคะแนนกำรประเมินแต่ละประเด็น ดีมำก (9-10) ดี (7-8) พอใช้ (5-6) ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ลงชื่อ…….......………….............………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ...............

ลงชื่อ…….......………….............………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที่..........เดือน..........................พ.ศ...............

20
ป.ศธจ.2.1
(เดี่ยว)
แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
หน่วยฝึกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...........................................................................
รายการประเมิน
เลขที่

ชื่อ–ชื่อสกุล

ความ
รับผิดชอบ

ความมี
น้าใจ

10
คะแนน

10
คะแนน

การให้
ความ
ร่วมมือ
10
คะแนน

การ
แสดงออก
10
คะแนน

การ
ควบคุม
อารมณ์
10
คะแนน

การ
สื่อสาร

มนุษย
สัมพันธ์

10
คะแนน

10
คะแนน

รับฟัง
ความ
คิดเห็น
10
คะแนน

การ
บริหาร
เวลา
10
คะแนน

ทางาน
เป็นทีม

รวม

10
คะแนน

100
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ ระดับคะแนนกำรประเมินแต่ละประเด็น ดีมำก (9-10) ดี (7-8) พอใช้ (5-6) ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)

(ลงชื่อ).............................................................................. ศึกษำธิกำรจังหวัด/ผู้ทรงคุณวุฒิ
(....................................................................)

16

21
ป.ศธจ.2.0
(เดี่ยว)
แบบสรุปประเมินระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
กลุ่มที่................................
หน่วยพัฒนำกำรเรียนรู้ในสภำพจริงสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด.................................
คาชี้แจง - ให้ใส่เครื่องหมำย  แทน กำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน
- ให้ใส่เครื่องหมำย  แทน กำรขำดกำรเข้ำร่วมกิจกรรมในแต่ละวัน
เวลาการเข้าร่วมกิจกรรม
เลขที่

ชื่อ-สกุล

วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่ วันที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15

วันที่
16

รวมเวลา
(วัน)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ลงชื่อ..................................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
(.............................................................)
ตำแหน่ง............................................................................
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22
แบบประเมินการสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ป.ศธจ.2.2
(กลุ่ม)

กลุ่มที่................
หน่วยฝึกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด...........................….…..

เลขที่

ชื่อ-สกุล

รำยกำรประเมิน
ประโยชน์ ข้อเสนอ
องค์
ประเด็น
แนะ
ของข้อ
ควำมรู้
ที่ควร
สอดคล้อง
จำกกำร
สังเกตและ กับนโยบำย
เรียนรู้ใน พัฒนำ
ข้อเสนอ
ทำงกำร
สภำพจริง ต่อยอด
แนะ
ศึกษำ
10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

กำรส่ง
ทันเวลำ

รวม
50
คะแนน

10 คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ ระดับคะแนนกำรประเมินแต่ละประเด็น ดีมำก (9-10) ดี (7-8) พอใช้ (5-6) ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ลงชื่อ........................................................คณะกรรมกำรประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง
(.......................................................)
ตำแหน่ง.......................................................

แบบประเมินการรายงานส่วนบุคคล : IS
(แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด)
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
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ป.ศธจ.3.1
(เดี่ยว)

รำยกำรประเมิน

ที่

ชื่อ-สกุล

องค์
ประกอบ
ของ
รำยงำน

วิธีดำเนิน
กำรศึกษำ
เป็นระบบ

ผล
กำรศึกษำ
ตอบ
วัตถุประสงค์

ข้อเสนอแนะ
เป็น
ประโยชน์ต่อ
กำรบริหำร
สำนักงำน
ศึกษำธิกำร
จังหวัด

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

10 คะแนน

ทักษะใน
กำร
นำเสนอ
10 คะแนน

รวม
50
คะแนน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ ระดับคะแนนกำรประเมินแต่ละประเด็น ดีมำก (9-10) ดี (7-8) พอใช้ (5-6) ปรับปรุง (ต่ำกว่ำ 5)
ลงชื่อ…….......…………....................………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ...............

ลงชื่อ……….........………….............………………วิทยำกรพี่เลี้ยง
(..........................................................)
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ............

24

ภาคผนวก ข
เครื่องมือการประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ
การประเมินผลโครงการ

25
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

ปก.ศธจ 1

รายวิชา
วิทยำกร
วันที่
เวลา
น.
คาชี้แจง โปรดแสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ของวิทยำกร โดยทำเครื่องหมำย
() ลงในช่อง รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในกำรพัฒนำต่อไป
ระดับควำมคิดเห็น
ลำดับ
รำยกำรประเมิน
มำก
ปำน
น้อย
มำก
น้อย
ที่สุด
กลำง
ที่สดุ
ด้านวิทยากร
1 วิทยำกรมีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญในเนื้อหำ
2 วิทยำกร มีควำมชัดเจนในกำรสื่อสำรและนำเสนอเนื้อหำ
3 วิทยำกรเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีส่วนร่วม
ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4 เนื้อหำสำระที่วิทยำกรให้ควำมรู้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
หน่วยกำรเรียนรู้/รำยวิชำ
5 ควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ได้จำกวิทยำกรสำมำรถนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรทำงำนได้
ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้
6 กิจกรรมกำรเรียนรู้จัดอย่ำงหลำกหลำยสอดคล้องกับสำระ
และจุดประสงค์ของหน่วยกำรเรียนรู้
7 สัดส่วนของกำรจัดกำรเรียนรู้ระหว่ำงภำคทฤษฎีกับ
ภำคปฏิบัติมีควำมเหมำะสม
8 ระยะเวลำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้เหมำะสม
ด้านสื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้
9 สื่อ/นวัตกรรม/เทคโนโลยี/แหล่งเรียนรู้ ที่ใช้ในกำรฝึกอบรม
มีควำมเหมำะสม
ด้านบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้
10 บรรยำกำศในกำรอบรมส่งเสริมให้เกิดกำรเรียนรู้
11 ควำมพึงพอใจต่อกำรจัดบรรยำกำศกำรเรียนรู้ในห้องอบรม
(เช่น กำรไหว้พระสวดมนต์ กำรบริหำรโครงกำรแบบมีส่วนร่วม ฯลฯ)
ด้านการวัดและประเมินผล
12 กำรวัดและประเมินผลรำยวิชำมีควำมเหมำะสม
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13. สิ่งที่พอใจวิทยำกร………………………………………………….…………………………….……………………………………
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
14. สิ่งที่เห็นว่ำควรปรับปรุง……………………………..………………………………….……………………………………………
........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. ..........................
........................................................................................................................................................................
15. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม………………………………………………………………………………………….………………………
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................... ...
........................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในควำมร่วมมือ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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แบบประเมิน
โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ประเมิน ณ สิ้นสุดโครงการ

ปก.ศธจ 2

คาชี้แจง
1. แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลโครงกำรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด เกี่ยวกับกระบวนกำร/ขั้นตอนกำรให้บริกำร ผู้บริหำรโครงกำร/เจ้ำหน้ำที่ผู้
ให้บริกำร สิ่งอำนวยควำมสะดวก คุณภำพกำรให้บริกำร และหลักสูตรกำรพัฒนำ
2. วัตถุประสงค์เพื่อนำผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ไปพัฒนำและปรับปรุงกำรบริหำรโครงกำร
หลักสูตรและคุณภำพกำรให้บริกำร
3. แบบสำรวจฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 กำรประเมินผลโครงกำร
ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะ
ตอนที่ 4 ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
4. ผู้ตอบแบบสำรวจ ได้แก่ ผู้ที่เข้ำรับบริกำรจำกสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง กรุณำทำเครื่องหมำย  ที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน
1. เพศ
 หญิง

 ชำย

 ต่ำกว่ำ 31 ปี
 41 – 50 ปี

 31 – 40 ปี
 51 ปีขึ้นไป

2. อายุ

3. ระดับการศึกษา
 ปริญญำตรี
 ปริญญำเอก

 ปริญญำโท
 อื่น ๆ โปรดระบุ............................
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ตอนที่ 2 การประเมินผลโครงการ
คาชี้แจง
1. โปรดทำเครื่องหมำย ที่ตรงกับควำมคิดเห็นของท่ำน โดย
ระดับ 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด/มีควำมเหมำะสมมำกที่สุด
ระดับ 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก/มีควำมเหมำะสมมำก
ระดับ 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง/มีควำมเหมำะสมปำนกลำง
ระดับ 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย/มีควำมเหมำะสมน้อย
ระดับ 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด/มีควำมเหมำะสมน้อยที่สุด
2. ผู้บริหำรโครงกำร หมำยถึง บุคลำกร สคบศ.ที่ทำหน้ำที่บริหำรจัดกำร อำนวยควำมสะดวก
และดูแลโครงกำรหรือหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด
3. เจ้ำหน้ำที่ผู้ให้บริกำร หมำยถึง บุคลำกร สคบศ. ผู้ให้บริกำรด้ำนอำคำรสถำนที่ ห้องพัก
ห้องประชุม โสตทัศนูปกรณ์ กำรรักษำควำมสะอำด กำรรักษำควำมปลอดภัย อำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
ประเด็นการพิจารณา
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ
1.1 ควำมชัดเจนในกำรชี้แจงประชำสัมพันธ์ข้อมูล ข่ำวสำร
1.2 ควำมสะดวก รวดเร็วในกำรติดต่อประสำนงำน
1.3 ควำมถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนกำรให้บริกำรไม่ซับซ้อน
1.4 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรให้บริกำรกับลักษณะงำน
1.5 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรตำมลำดับก่อน - หลัง
2. ด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าทีผ่ ู้ให้บริการ
ผู้บริหารโครงการ
2.1 ควำมสุภำพ เรียบร้อยและเป็นกัลยำณมิตร
2.2 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2.3 กำรดูแลเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร
2.4 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.5 กำรอธิบำย ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถำม
2.6 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับกำรร้องขอ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
2.7 ควำมสุภำพ เรียบร้อยและเป็นกัลยำณมิตร
2.8 ควำมสะดวกและรวดเร็วในกำรให้บริกำร
2.9 กำรดูแลเอำใจใส่ และกระตือรือร้นในกำรให้บริกำร
2.10 ควำมเสมอภำคในกำรให้บริกำรโดยไม่เลือกปฏิบัติ
2.11 กำรอธิบำยให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถำม
2.12 ควำมสำมำรถในกำรแก้ไขปัญหำตำมที่ได้รับกำรร้องขอ

5

ระดับความพึงพอใจ
4
3
2

1
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3. ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
3.1 ควำมสะอำด เป็นระเบียบและควำมพร้อมของห้องประชุม
3.2 ควำมสะอำด เป็นระเบียบและควำมพร้อมของห้องพัก
3.3 ควำมสะอำดของห้องน้ำ
3.4 ควำมสะอำดและควำมเหมำะสมของอำหำร
3.5 ควำมสะอำดและควำมเหมำะสมของอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม
3.6 ควำมเหมำะสม ทันสมัยและประสิทธิภำพของอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ภำยในห้องประชุม
3.7 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของที่นั่งภำยในห้องประชุม
3.8 ประสิทธิภำพในกำรเชื่อมต่อเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตในพื้นที่
ให้บริกำร
3.9 ควำมเร็วในกำรใช้งำนผ่ำนระบบอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ให้บริกำร
3.10 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์สำหรับกำรใช้งำน
ภำยในห้องประชุม
3.11 ควำมเหมำะสมและควำมชัดเจนของป้ำยบอกทำงและสถำนที่
ให้บริกำร
3.12 ควำมสะดวกและหลำกหลำยของช่องทำงในกำรติดต่อ
ขอรับบริกำร
3.13 ควำมเหมำะสมและเพียงพอของอุปกรณ์ออกกำลังกำย
4. ด้านคุณภาพการให้บริการ
4.1 กำรให้บริกำรตรงกับควำมต้องกำร
4.2 กำรให้บริกำรมีควำมถูกต้อง ครบถ้วนและเหมำะสม
4.3 กำรให้บริกำรเป็นไปตำมกระบวนกำร/ขั้นตอนที่กำหนด
4.4 กำรให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อกำรขอรับบริกำร
4.5 มีช่องทำงแสดงควำมคิดเห็นในกำรให้บริกำรเพื่อกำรปรับปรุง
และพัฒนำกำรให้บริกำรที่หลำกหลำย
5. ด้านหลักสูตรการพัฒนา
5.1 ควำมรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบกำรณ์ที่ได้รับจำกกำรพัฒนำ
5.2 สำมำรถนำไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน
5.3 กิจกรรมกำรพัฒนำมีควำมหลำกหลำยและสอดคล้องกับ
เนื้อหำและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.4 ควำมเหมำะสมของสัดส่วนกำรพัฒนำระหว่ำงทฤษฎีกับปฏิบัติ
5.5 ควำมเหมำะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิทยำกร
ใช้ในกำรพัฒนำ
5.6 ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรพัฒนำ
5.7 คุณภำพและควำมเหมำะสมของวิทยำกรในภำพรวม
5.8 ควำมคุ้มค่ำของเวลำและค่ำใช้จ่ำยในกำรเข้ำรับกำรพัฒนำ
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ตอนที่ 3 ควำมไม่พึงพอใจต่อกำรให้บริกำรด้ำนต่ำง ๆ และข้อเสนอแนะ
คาชี้แจง
1. โปรดทำเครื่องหมำย  ลงในช่องว่ำงตำมควำมเห็นของท่ำนต่อกำรให้บริกำร
2. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปรับปรุงกำรบริกำรให้ดียิ่งขึ้น
3.1 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
3.2 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการหรือไม่
- ด้านผู้บริหารโครงการ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
- ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
3.3 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวกหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

31
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
3.4 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
3.5 ท่านมีความไม่พึงพอใจด้านหลักสูตรหรือไม่
 ไม่มี
 มี (โปรดระบุควำมไม่พึงพอใจ)...............................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
ข้อเสนอแนะเพื่อกำรปรับปรุง................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
ตอนที่ 4 ควำมต้องกำรในกำรให้บริกำรของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
คาชี้แจง
โปรดระบุสิ่งที่ท่ำนต้องกำรให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงกำรให้บริกำร
..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

ขอขอบพระคุณในควำมร่วมมือตอบแบบสำรวจในครั้งนี้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
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ภาคผนวก ค
ใบงาน

33

แบบสรุปองค์ความรู้

ง.ศธจ.1.1
(เดี่ยว)

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ
ชื่อ-สกุล.............................................................................................กลุ่มที่...................เลขที่............................
รายวิชา................................................................................................................................................................
องค์ความรู้ที่ได้รับ
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
การนาไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ความคิดเห็นของวิทยากรพี่เลี้ยง
............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ลงชื่อ.................................................วิทยำกรพี่เลี้ยง
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ใบงาน
การสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง

ง.ศธจ.2.1
(กลุ่ม)

กลุ่มที่........... สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด......................................................................
1. สมำชิกกลุ่ม
ที่
1
2
3
4

ชื่อ-นามสกุล

เลขที่

2. องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
2.1 สภำพปัจจุบันและบริบทสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2.2 ประเด็นที่มีควำมโดดเด่น
1) บุคลำกร
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
2) ระบบกำรบริหำรงำน
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3) ควำมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ อำคำรสถำนที่
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
4) อื่น ๆ
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
3. ประเด็นที่ควรพัฒนำต่อยอด
...................................................................................................................................................................
4. ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ (กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
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ง.ศธจ.3.1
ใบงาน
(เดี่ยว)
แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
คาชี้แจง
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำรำยละเอียดของขั้นตอนกิจกรรมตำมใบงำน โดยให้จัดทำเป็นรำยงำน
ควำมยำวประมำณ 15–20 หน้ำกระดำษ A4 ตำมประเด็นที่กำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำ
คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยในจังหวัด
ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ ทั้งนี้ให้
วิเครำะห์ครอบคลุมสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำร และสภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร ดังนี้
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ให้ศึกษำและวิเครำะห์ โอกาส และ ภาวะคุกคาม
ของสภำพแวดล้อมภำยนอกองค์กำรว่ำมีอิทธิพลต่อ กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด ใน 2 ระดับ คือ ระดับมหภำคและจุลภำค
(1) กำรวิเครำะห์ระดับมหภำค โดยให้ศึกษำและวิเครำะห์ว่ำอิทธิพลของกำรเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ค่ำนิยม วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ ในระดับโลกและระดับประเทศว่ำมี
อิทธิพลต่อกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
(2) กำรวิเครำะห์ระดับจุลภำค ให้ศึกษำและวิเครำะห์อิทธิพลของปัจจัยแวดล้อม
ภำยนอกของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยวิเครำะห์สภำพเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น ปัญหำและควำม
ต้องกำรของชุมชนและท้องถิ่นด้ำนกำรศึกษำ ฯลฯ ว่ำที่มีอิทธิพลต่อ กำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัดอย่ำงไร
3.2 กำรวิ เ ครำะห์ ส ภำพแวดล้ อ มภำยใน โดยให้ ศึ ก ษำและวิ เ ครำะห์ ว่ ำ อิ ท ธิ พ ลของ
สภำพแวดล้อมภำยในองค์กำร เช่น ทรัพยำกรขององค์กำร แบบแผนของกำรบริหำรจัดกำร เทคโนโลยีและ
ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริ ห ำรกำรศึกษำ ศักยภำพและควำมสำมำรถของบุคคล ทีมงำน ลั กษณะของ
ผู้บริหำร ฯลฯ ว่ำองค์ประกอบหรือปัจจัยเหล่ำนี้มี จุดแข็ง และ จุดอ่อน อย่ำงไร เพื่อนำไปประกอบในกำร
ตัดสินใจในกำรกำหนดแผนยุทธศำสตร์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
ส่วนที่ 4 กำรกำหนดทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด จำกผลกำร
วิเครำะห์สภำพแวดล้อมทั้ง 2 ลักษณะ ให้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมนำมำใช้ในกำรจัดทำเป็นแผนยุทธศำสตร์ ของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด โดยจัดทำเป็นแผนระยะกลำง (4 ปี) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์
ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ แผนงำน โครงกำร เป้ำหมำย ตัวชี้วัดและค่ำเป้ำหมำย ทรัพยำกรรวมทั้งแหล่งที่มำของ
ทรัพยำกร (ภำคผนวก) โดยให้มีควำมชัดเจนและมีควำมสอดคล้องสัมพันธ์กันทั้งระบบ
ส่วนที่ 5 กำรนำเสนอปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด พร้อม
ทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
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(รูปแบบรายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด)
(ปก)

รายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
ชื่อเรื่อง.................................................................................

จัดทาโดย..........................................................เลขที่...........

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
รุ่นที่ 1/2563

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ปก
คานา
สารบัญ
ส่วนที่ 1 กำรนำเสนอขั้นตอนกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ พร้อมทั้งอธิบำยรำยละเอียดพอสังเขป
กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์มขี ั้นตอนสำคัญ ดังนี้
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
ส่วนที่ 2 กำรนำเสนอบริบทของจังหวัดโดยย่อ พร้อมทั้งวิเครำะห์ปัญหำและสำเหตุของปัญหำคุณภำพ
กำรจัดกำรศึกษำในระดับจังหวัด บนข้อมูลที่เป็นหลักฐำนเชิงประจักษ์ที่เกิดขึ้นจริงภำยใน
จังหวัด (ประมำณ 5 หน้ำกระดำษ A4)
บริบทของจังหวัดโดยย่อ
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
ปัญหาและสาเหตุของปัญหาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับจังหวัด (ระบุข้อมูลสาคัญ)
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
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ส่วนที่ 3 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อกำรกำหนดนโยบำยและแผนกำรศึกษำ
3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก
สภาพแวดล้อมภายนอกระดับมหภาค
โอกาส (Opportunity)
ภาวะคุกคาม (Treat)

สภาพแวดล้อมภายนอกระดับจุลภาค
โอกาส (Opportunity)
ภาวะคุกคาม (Treat)

3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน
จุดแข็ง (Strength)

จุดอ่อน (Weakness)

ส่วนที่ 4 ทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
วิสัยทัศน์
............................................................................................................................. ................
............................................................................................................................. ................
พันธกิจ
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
เป้ำประสงค์
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................
ยุทธศำสตร์
.................................................................................................................................... .........
...................................................................................................................... .......................
กลยุทธ์
............................................................................................................................. ................
.............................................................................................................................................
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ตารางรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม แผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (25…… - 25……)
ของสานักงานศึกษาธิการจังหวัด……………………………….…………………
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ……………………….……………………………………
โครงกำร

เป้ำหมำย

ตัวชี้วัดและ
ค่ำเป้ำหมำย

งบประมำณ
256. 256. 256. 256.

แหล่ง
งบประมำณ

หน่วยงำนที่
รับผิดชอบ

สอดคล้อง
ยุทธศำสตร์ ยุทธศำสตร์
ชำติ
ศธ.

ส่วนที่ 5 ปัจจัยสำคัญของกำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
............................................................................................................................. ................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

40

ภาคผนวก ง
หลักเกณฑ์และวิธกี ารพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
รองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด
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หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
และศึกษาธิการจังหวัด
(ส่งพร้อมหนังสือสานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563)
........................................
เพื่อให้ผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด ได้รับกำร
พัฒนำเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม ยึดหลักธรรมำภิบำลใน
กำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ ในอั น ที่ จ ะทำให้ ก ำรปฏิ บั ติ ห น้ ำที่ ร ำชกำรเกิ ด ประสิ ท ธิ ภ ำพ ประสิ ทธิ ผ ล และ
ควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร
อำศัยอำนำจตำมควำมในมำตรำ 19 (4) แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำง
กำรศึกษำ พ.ศ. 2547 ปะกอบกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ศึกษำธิกำรจังหวัด และรองศึก ษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่
18 พฤษภำคม 2563 จึงกำหนดหลั กเกณฑ์และวิธีกำรพัฒ นำผู้ได้รับกำรคัดเลื อกให้ ดำรงตำแหน่ง รอง
ศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัดไว้ดังนี้
1. ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ ต้องเป็นผู้ที่ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดหรือ
ศึกษำธิกำรจังหวัด
2. ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นผู้ดำเนินกำรพัฒนำ
3. ให้ผู้ดำเนินกำรพัฒนำจัดทำรำยละเอียดหลักสูตรกำรพัฒนำตำมขอบข่ำยกำรพัฒนำในหลักเกณฑ์
และวิธีกำรนี้
4. ขอบข่ำยกำรพัฒนำ กำหนดเป็น 3 ส่วน (ระยะเวลำพัฒนำ ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่
น้อยกว่ำ 35 วัน และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 30 วัน) ดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริ ม สร้ า งสมรรถนะ (ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน และ
ตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 10 วัน ) ประกอบด้วย
1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็น เน้นกำรปฏิบัติหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ
ตำมมำตรฐำนตำแหน่ง ได้แก่ กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน กำร
บริ ห ำรเชิ ง กลยุ ทธ์ กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรบุ ค คล กำรบริ ห ำรทรั พ ยำกรและงบประมำณ กำรบริห ำรงำน
เลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร กำรติดตำมและ
ประเมินผลกำรศึกษำ
2) วินัย กำรรักษำวินัย กำรดำเนิ นกำรทำงวินัย เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณ
วิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง
3) กำรน ำกฎหมำย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ำรไปใช้ ใ นกำรบริ ห ำรจั ด
กำรศึกษำ
4) กำรใช้ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
5) กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และกำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม
และควำมคิดสร้ำงสรรค์
6) กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และงำนที่ได้รับมอบหมำย
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด
ไม่น้อยกว่ำ 15 วัน)
ให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำเรีย นรู้ส ภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มี
นวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มีรอง
ศึกษำธิกำรจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้คำปรึกษำแนะนำ
กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำยภำยในประเทศ
หรือต่ำงประเทศ
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
(ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ 5 วัน)
ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำรำยงำนผลกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง ของกำรปฏิ บั ติ ง ำนในส ำนั ก งำน
ศึกษำธิก ำรจังหวั ด จั ดทำและน ำเสนอแผนกลยุทธ์ใ นกำรพัฒ นำกำรศึ กษำของจังหวัด แล้ ว นำเสนอเพื่ อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
5. วิธีกำรพัฒนำ
ให้ ใ ช้ วิ ธี ก ำรเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง กำรเรี ย นรู้ จ ำกผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ กำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง กำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำรอื่น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
เน้นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำร
ปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับตำแหน่ง
6. กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำ เป็ น กำรประเมิ น ผลเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นำ โดยจั ด ให้ มี ก ำร
ประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำ และเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย โดยมี
เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ ดังนี้
6.1 ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของ
ระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำ
และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
6.2 ตำแหน่งศึกษำธิกำรจังหวัด ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 ของ
ระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และต้องผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำ
และกำรประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
7. มำตรฐำนกำรพัฒนำ ให้ผู้ดำเนินกำรพัฒนำดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังนี้
7.1 กำรบริหำรจัดกำร
จัดทำรำยละเอียดหลักสูตรและดำเนินกำรพัฒนำให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่
ก.ค.ศ. กำหนด สร้ ำงควำมเข้ำใจในเรื่ องหลั กสู ตรกับวิทยำกร ดำเนินกำรพัฒ นำโดยยึดควำมส ำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกร และผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จัดวิทยำกรเป็น
คณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ
7.2 วิทยำกรและวิทยำกรพี่เลี้ยง
คัดเลือกวิทยำกร และวิทยำกรพี่เลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และ
ประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในเชิ ง วิ ท ยำกรและทำงกำรบริ ห ำรในเรื่ อ งที่ รั บ ผิ ด ชอบและกำรสร้ ำ ง
บรรยำกำศที่ดีในกำรพัฒนำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นสำคัญ
7.3 สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
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จัดทำคู่มือ เอกสำรประกอบกำรพัฒ นำส่ งให้ผู้ เข้ำรับกำรพัฒนำศึกษำล่ว งหน้ำ เป็นเวลำ
พอสมควร จั ดหำแหล่ งเรีย นรู้ ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ ออิเล็ กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มีปริมำณ
เพียงพอ
7.4 สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
สถำนที่ ที่ใช้ในกำรพั ฒ นำต้อ งเหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี มี อุปกรณ์ และสิ่ งอำนวยควำม
สะดวกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่วงศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ
7.5 กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำต้ อ งมุ่ ง เน้ น กำรประเมิ น ตำมสภำพจริ ง และได้ ม ำตรฐำน
ผู้ รั บ ผิ ดชอบกำรพัฒ นำและวิทยำกรต้องปรึกษำหำรือร่ว มกั นเกี่ยวกับหลั กกำร วิธี กำร เครื่อ งมือวัดและ
ประเมินผล รวมทั้งดำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
8. เมื่อดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์ และวิธีกำรนี้แล้ว ให้ผู้ดำเนินกำรพัฒนำรำยงำนกำรดำเนินกำร
ปัญหำอุปสรรค และข้อเสนอควำมคิดเห็นให้ ก.ค.ศ. ทรำบ ภำยใน 15 วัน หลังกำรพัฒนำเสร็จสิ้น
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คณะผู้จัดทา
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นำยประเสริฐ บุญเรือง
ดร.วีระ แข็งกสิกำร
ดร.วรัท พฤกษำทวีกุล
ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี
ดร.สัมนำกำรณ์ บุญเรือง
ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
นำงสุพรรณี สมิท
นำงสำวสุนทรี ไกรกำบแก้ว
นำงณัฏธิดำ ฤทธำภัย
นำงอำพร จิตรใจ
นำงกรรัตน์ โชคประเสริฐ
นำงสำวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นำยอุเทน นวสุธำรัตน์
นำยอนันต์ศักดิ์ สร้ำงคำ
นำงสำวจตุณี ประภำสะวัต
นำงสำวจุฑำมำศ คุ้มเณร
นำงสำวเกษร จตุเทน
นำยกรกช สำรโท

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รองศึกษำธิกำรภำค 2
ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
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