
รายงานผล 
โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคดัเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด 

หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  
ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2565 

ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
************* 

 

 ตามท่ีส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร และด าเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือให้   
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพที่เหมาะสม ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการศึกษา ในอันที่จะท าให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด ส าหรับการด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด ในครั้งนี้ได้ก าหนดระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตรต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
จ านวน 30 วัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด คือ โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้ 19 รายวิชา ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 10 วัน ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ส าหรับส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ด าเนินการระหว่างวันที่  21 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม  
2565 รวม 15 วัน โดยแบ่งเป็นการเรียนรู้ในสภาพจริงออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 ฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้ในสภาพจริง ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง จ านวน  10 หน่วยงาน รวม 5 วัน  และ     
ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 19 จังหวัด รวม 10 วัน ส่วนที่ 3 
การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ด าเนินการ
ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา      
รวม 5 วัน ส าหรับวิธีการพัฒนาตามหลักสูตรใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ  
การเรียนรู้ในสภาพจริง ทั้งในหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด    
ที่มีนวัตกรรม หรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอน
แนะ ศึกษาดูงาน และวิธีการอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม และมีการสะท้อนความคิด (Reflection) โดย     
มีวิทยากร ผู้ให้ประสบการณ์การเรียนรู้ ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ผู้ผ่านการพัฒนาจะต้องผ่านเกณฑ์ตาม    
ที่หลักสูตรก าหนด  

 

1. หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
 

1.1 ความเป็นมา 
 ตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการ
จังหวัด โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขของหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัดตามหนังสือส านักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ0206.5/ว11 
ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาก าหนดให้ส านักงานปลัดกระทรวง
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ศึกษาธิการ เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา และจัดท ารายละเอียดหลักสูตร ตามขอบข่ายการพัฒนา แบ่งเป็น        
3 ส่วน (ระยะเวลาการพัฒนาต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดไม่น้อยกว่า 35 วัน ศึกษาธิการจังหวัด     
ไม่น้อยกว่า30 วัน) ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ความรู้ ความสามารถ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานต าแหน่งการปฏิบัติงาน ได้แก่          
การบริหารงานแผนงาน การบริหารการเรียนรู้ การบริหารจัดการส านักงาน การบริหารเชิงกลยุทธ์    
การบริหารทรัพยากรบุคคลการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ การบริหารงานเลขานุการองค์คณะบุคคล     
การบริหารการศึกษาเอกชน การบูรณาการแผนงานและโครงการ การติดตามและประเมินผลการศึกษา    
2) วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิช าชีพ 
และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 3) การน ากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีการ 
ไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษา 4) การใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริม
การบริหารจัดการศึกษา 5) การเสริมสร้างจิตอาสา และการสร้างจิตส านึก ความรับผิดชอบ การส่งเสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และ 6) การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 การเรียนรู้
ในสภาพจริง และส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา  
ในจังหวัด ประกอบกับได้น ามาตรฐานต าแหน่งของศึกษาธิการจังหวัดมาวิเคราะห์ (ตามหนังสือ        
ศธ 0206.5/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560) รวมทั้งการวิเคราะห์อ านาจหน้าที่ของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด (กลุ่มพัฒนาระบบราชการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 2559 : 30) 
 จากความเป็นมาดังกล่าวข้างต้น ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิก ารได้มอบหมาย        
ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้ด าเนินการพัฒนา และได้พัฒนา
หลักสูตร และจัดท ารายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการ
จังหวัดให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. ก าหนด  

 

1.2 วัตถุประสงค์หลักสูตร 
 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 1. เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง 
ของศึกษาธิการจังหวัด ความเป็นผู้น าทางการศึกษา และการเป็นผู้แทนของกระทรวงศึกษาธิการ  
ในจังหวัด 
 2. เสริมสร้างการเรียนรู้ในสภาพจริงของการปฏิบัติงานในส านักงานศึกษาธิการจังหวัดและ
หรือหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง ตลอดจนมีความรอบรู้บริบทด้านสังคม วัฒนธรรม การศึกษา
ของจังหวัด สามารถสรุปองค์ความรู้ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะการพัฒนาการศึกษา ข้อสังเกต การน าความรู้
และประสบการณ์ไปประยุกต์ใช้ 
 3. สามารถรายงานผลการเรียนรู้ในสภาพจริง น าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
จังหวัด  
 4. เสริมสร้างสุขภาพกาย สุขภาพจิต ค่านิยม อารมณ์ สังคม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ไปใช้ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  
 5. สามารถสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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1.3 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  ประกอบด้วย 

3 ส่วน ไม่น้อยกว่า 30 วัน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จ านวน 10 วัน 75 ชั่วโมง ) 
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จ านวน 15 วัน) 
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาใน

จังหวัด (จ านวน 5 วัน) 
 

 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จ านวน 10 วัน 75 ชั่วโมง) 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (33 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 1.1 การบริหารงานแผนงาน 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.2 การบริหารการเรียนรู้ 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.3 การบริหารจัดการส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในยุคใหม่ 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.4 การบริหารเชิงกลยุทธ์  6 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.5 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.6 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.7 การบริหารงานเลขานุการองค์คณะบุคคล 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.8 การบริหารการศึกษาเอกชน 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.9 การบูรณาการแผนงานและโครงการ 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 1.10 การติดตามและประเมินผลการศึกษา 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (9 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 2.1 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 2.2 วินัย การด าเนินการทางวินัย และหลักธรรมาภิบาล 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร                     
                         จัดการศึกษา (9 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 3.1     กฎหมายเเละยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 3.2 นโยบายการศึกษาและผู้น าทางวิชาการ 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดศึกษา (15 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 4.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติราชการ 3 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 4.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 6 ชั่วโมง 
รายวิชาที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง) 
รายวิชาที่ 5.1 การเสริมสร้างจิตอาสาและบูรณาการความร่วมมือ 

ในการพัฒนาการศึกษา 
3 ชั่วโมง 

รายวิชาที่ 5.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการบริหารการศึกษา 6 ชั่วโมง 
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 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จ านวน 15 วัน)  
 ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้สภาพจริงในการปฏิบัติงานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มี
นวัตกรรมหรือมีการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นแบบอย่างได้ ในภารกิจความรับผิดชอบตามมาตรฐานต าแหน่ง   
มีรองศึกษาธิการจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้มีประสบการณ์ ให้ค าปรึกษา
แนะน า ก ากับ ติดตาม ประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง หรือได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 

ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัด (จ านวน 5 วัน) 
 ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา โดยการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริง แล้วน าเสนอ      
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

  

1.4 ระยะเวลาในการพัฒนา 
 ระยะเวลาการพัฒนาตลอดหลักสูตร จ านวน 30 วัน ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ จ านวน 10 วัน 
 ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง จ านวน 15 วัน 
 ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัด จ านวน 5 วัน 
 

1.5 วิธีการพัฒนา 
1. ใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยใช้กระบวนการ Active 

Learning  Case Study Lecture และการสรุปองค์ความรู้ 
2.  การ เ รี ยนรู้ ในสภาพจริ ง ในส านั ก งานศึกษาธิการจั งหวัดและหรือหน่ วยงาน  

ทางการศึกษาในส่วนกลางที่มีนวัตกรรม หรือมีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การสอนแนะ ศึกษาดูงานและวิธีการอ่ืน ๆ  

ตามความเหมาะสม และการสะท้อนความคิด (Reflection) เน้นกิจกรรมมากกกว่าการบรรยาย และ 
การฝึกปฏิบัติที่มีผลต่อการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับต าแหน่ง 

 

1.6 มาตรฐานการพัฒนา 
 ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการด าเนินการตามมาตรฐานการพัฒนา ดังต่อไปนี้ 

1. การบริหารจัดการ 
  จัดท ารายละเอียดหลักสูตรและด าเนินการพัฒนาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีการ   
ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด สร้างความเข้าใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยากร ด าเนินการพัฒนาโดยยึดความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา จัดท าข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิทยากร และผู้เข้ารับการพัฒนา     
จัดวิทยากรเป็นคณะหรือทีมจัดการเรียนรู้ จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นให้เพียงพอ 
 2. วิทยากร และวิทยากรพ่ีเลี้ยง 
  คัดเลือกวิทยากรและวิทยากรพ่ีเลี้ยงที่มีความรอบรู้ มีความสามารถ มีประสบการณ์และ 
ประสบความส าเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและทางการบริหารในเรื่องที่รับผิดชอบและสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการพัฒนา โดยเน้นผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นส าคัญท่ีสุด 
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3. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ 
จัดท าคู่มือ เอกสารประกอบการพัฒนาส่งให้ผู้เข้ารับการพัฒนาศึกษาล่วงหน้าเป็นเวลา

พอสมควรจัดหาแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม จัดเอกสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มีปริมาณ
เพียงพอ 

4. สถานที่ท่ีใช้ในการพัฒนา 
  สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนาต้องเหมาะสม มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอ านวย      

ความสะดวกที่เอ้ือต่อการพัฒนา รวมทั้งมีแหล่งศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอในระหว่างการพัฒนา 
5. การประเมินผลการพัฒนา 

  การประเมินผลการพัฒนามุ่งเน้นการประเมินตามสภาพจริง และได้มาตรฐาน
คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่รับผิดชอบการพัฒนา และวิทยากร รวมทั้งวิทยากรพ่ีเลี้ยงปรึกษาหารือ
ร่วมกันเกี่ยวกับหลักการ วิธีการ เครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งด าเนินการประเมินให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

1.7 คุณสมบัติของวิทยากร 
 วิทยากรที่ให้การพัฒนา ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 1. เป็นผู้ที่เข้าใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 2. เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และประสบความส าเร็จ เป็นที่ยอมรับ  
ในเชิงวิชาการ และวิชาชีพในสาระของหน่วยการเรียนรู้ที่รับผิดชอบ 
 3. มีความสามารถในการจัดกิจกรรมการพัฒนาโดยถือว่าผู้เข้ารับการพัฒนาส าคัญที่สุด 
 

1.8 สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา 
 1. สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ใบงาน แบบฝึก แบบตรวจสอบรายการ แบบทดสอบ เอกสารประกอบการพัฒนา
และคู่มือต่าง ๆ 
 2. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์ 
 3. แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
 4. กรณีตัวอย่างและกรณีศึกษา 
 

1.9 การประเมินผลการพัฒนา 
 การประเมินผลการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด เป็นการ
ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนา โดยจัดให้มีการประเมินผลก่อนการพัฒนา ระหว่างการพัฒนา และ
เมื่อสิ้นสุดการพัฒนา ด้วยวิธีการประเมินที่หลากหลาย โดยยึดวัตถุประสงค์การพัฒนาที่ ก.ค.ศ. ก าหนด
เป็นส าคัญ 
 การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร ประกอบด้วย การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 
และ การประเมินผลการพัฒนา ดังนี้ 
 1. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และ 
 2. การประเมินผลการพัฒนา ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินทั้งในส่วนของการประเมินผล
ระหว่างการพัฒนา และการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละส่วน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ประกอบด้วย 
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 2.1 การประเมินก่อนการพัฒนา 
    ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องเข้ารับการประเมินความรู้ก่อนรับการพัฒนาด้วยการทดสอบ
ความรู้ที่เก่ียวข้องกับการเสริมสร้างสมรรถนะส าหรับต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 

 2.2 การประเมินระหว่างการพัฒนา 
    ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย 
      1.1 ประเมินจากการสรุปองค์ความรู้ (ร้อยละ 20) 
      1.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10) 
    ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย 
      2.1 ประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง (ร้อยละ 10) 
      2.2 ประเมินการสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง (ร้อยละ 10) 
   ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัด (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย 
      3.1 ประเมินแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาจังหวัด และทักษะในการ
น าเสนอ (ร้อยละ 30) 
      3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10) 
  2.3 การประเมินผลหลังการพัฒนา 

   การทดสอบหลังการพัฒนา (ร้อยละ 10) 
ตารางท่ี 1 แสดงร้อยละของการประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตรจ าแนกตามระยะเวลาการพัฒนา    

ที่ ก.ค.ศ. ก าหนด 
 

ก่อน 
ระหว่าง หลัง 

 ส่วนที่ 1  ส่วนที่ 2  ส่วนที่ 3  
1. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด 
2. การประเมินผลการพัฒนา 

ก่อน ส่วนที่ 1  
(ร้อยละ 30) 

ส่วนที่ 2  
(ร้อยละ 20) 

ส่วนที่ 3  
(ร้อยละ 40) 

หลัง 
(ร้อยละ 10) 

Pre-test 1.1 ประเมินการ
สรุปองค์
ความรู้ 

(ร้อยละ 20) 

2.1 ประเมินพฤติกรรม 
การเรียนรู้ 

ในสภาพจริง 
 (ร้อยละ 10) 

3.1 ประเมินรายงาน 
แผนกลยุทธ์การพัฒนา
การศึกษาจังหวัด และ
ทักษะในการน าเสนอ 

(ร้อยละ 30) 

Post-test 
(รอ้ยละ 10) 

1.2 ประเมิน
พฤติกรรม 
(ร้อยละ 

10) 

2.2 ประเมินการสรุปองค์
ความรู้จากการเรียนรู้

ในสภาพจริง  
(ร้อยละ 10) 

3.2 ประเมินพฤติกรรม 
 (ร้อยละ 10) 
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 เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย 
 1. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด และ 
 2. เกณฑ์การประเมินผลการพัฒนา ทั้งในส่วนของการประเมินผลระหว่างการพัฒนาและ  
การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

1.10 หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา  โดยมอบหมาย 
ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จัดท ารายละเอียดหลักสูตรด าเนินการพัฒนา 
และรายงานผลด าเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ 
 

2. ขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา 
 การด าเนินการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง

ศึกษาธิการจังหวัด มีวิธีด าเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ก่อนการพัฒนา 
 2.1.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร และมอบหมาย
หน้าที่ให้แต่ละบุคคลรับผิดชอบ 
 2.1.2 เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขออนุมัติโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 2.1.3 เสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขออนุมัติ 
กิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการ 
จังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

1) ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่    
5 – 19 กุมภาพันธ์ 2565 และศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่  5 – 14 กุมภาพันธ์ 2565           
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

2) ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ด าเนินการพัฒนาพร้อมกันทั้ง 2 ต าแหน่ง 
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง และระหว่างวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้ในสภาพจริง  

3) ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในจังหวัด ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทาง 
การศึกษา 
 2.1.4 ประชุมปฏิบัติการจัดท าหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด คู่มือหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดและเครื่องมือ
วัดผลและประเมินผล 
 2.1.5 ส านักอ านวยการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ไปยังต้นสังกัด 
 2.1.6 เตรียมความพร้อมในการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  
  1) ประสานและจัดหนังสือเชิญวิทยากร 
  2) จัดท าฐานข้อมูลส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนาด้วย Google sites ที่มีรายละเอียด
ขั้นตอนการเข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย การกรอกข้อมูลส่วนตัว การลงทะเบียนประวัติ เอกสาร    
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ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา การเตรียมตัวเข้ารับการพัฒนา และการเข้ากลุ่มไลน์ส าหรับแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
และการประสานงานการพัฒนา 
  3) สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาเพ่ือจัดกลุ่มย่อย 
  4) จัดท าหนังสือส่งตัวผู้เข้ารับการพัฒนาในส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง  
ให้ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 
  5) จัดท าเอกสารประกอบการฝึกอบรม แบบทดสอบวัดความรู้ก่อน – หลัง  
แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร แบบประเมินโครงการพัฒนาผู้ได้รับการ
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดออนไลน์ โดยใช้ Google form และแบบประเมินผล      
การพัฒนา 
  6) จัดท าค ากล่าวรายงาน ค ากล่าวเปิด และค ากล่าวปิดการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  
  7) จัดท าบันทึกขอรับการบริการอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม จากสวัสดิการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
  8) จัดท าบันทึกขอรหัสผ่านการใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จากกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือบริการ     
แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร 
  9) จัดท าบันทึกขอยืมเงินราชการเสนอผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ผ่านงานการเงินและบัญชี 
  10) ตรวจสอบความพร้อมของห้องประชุม ห้องพัก วัสดุและอุปกรณ์ที่ ใช้ ใน 
การด าเนินการพัฒนาก่อนถึงก าหนดการพัฒนา 
 2.2 ระหว่างการพัฒนา 
 2.2.1 ด าเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด  
  ส่วนที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร
อเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด 
  2) จัดส่งแบบทดสอบวัดความรู้ก่อนเข้ารับการพัฒนา ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนา 
  3) ตรวจสอบความพร้อมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับบริการให้แก่
วิทยากร และผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วน 
  4) อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร และผู้เข้ารับการพัฒนา 
  5) บันทึกภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรผู้ ได้รับการคัดเลือก 
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานและประชาสัมพันธ์ 
  6)  จั ดส่ งแบบประเมินวิทยากร หลั ง เสร็ จสิ้ นการบรรยายแต่ละ รายวิชา               
ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ด าเนินการพัฒนาพร้อมกันทั้ง 2 ต าแหน่ง 
ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง และระหว่างวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการ
เรียนรู้ในสภาพจริง 
  ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง 

1) ประสานงานหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง จ านวน 10 หน่วยงาน 
2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งหน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง จ านวน 10 หน่วยงาน  
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เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ส าหรับผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้
ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด 

3) ร่วมวางแผนกับวิทยากรพ่ีเลี้ยงในการจัดกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาเพื่อฝึกปฏิบัติการ 
เรียนรู้ในสภาพจริง 

4) แจ้งก าหนดการปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง  
ให้ผู้เข้ารับการพัฒนา และส านักทราบ 

5) ประสานการขอใช้ห้องประชุม 
6) รับลงทะเบียน/ลงเวลาผู้เข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง       

ณ หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม
โกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ 

7) ประสานงาน และอ านวยความสะดวก ให้กับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ  
หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง วิทยากรพี่เลี้ยง และผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 

1) ติดตามการพัฒนาส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย 
โปรแกรม Zoom ของผู้เข้ารับการพัฒนา ณ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย เลย สมุทรสาคร 
ปทุมธานี และอุดรธานี ที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 

2) รวบรวมข้อมูลแบบติดตามจากวิทยากรพ่ีเลี้ยงที่เป็นคณะติดตาม เพ่ือให้ 
ผู้รับผิดชอบจัดท ารายงานการติดตาม 
  ส่วนที่ 3 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคาร
อเนกประสงค์ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินการดังนี้ 
  1) รับลงทะเบียนผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัดพร้อมรับเล่มรายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด จังหวัดละ 2 เล่ม 
  2) จัดส่งแบบทดสอบวัดความรู้หลังเข้ารับการพัฒนา ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านทาง   
ไลน์กลุ่ม 
  3) ตรวจสอบความพร้อมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับบริการให้แก่
วิทยากร และผู้เข้ารับการพัฒนาให้ครบถ้วน 
  4) อ านวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้ารับการพัฒนา 
  5) บันทึกภาพถ่ายการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการจัดท ารายงานและประชาสัมพันธ์ 
 2.3 หลังการพัฒนา 
 2.3.1 วิเคราะห์ข้อมูลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากรและผลการประเมินโครงการ   
ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ของผู้เข้ารับการพัฒนา และสรุปผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนา     
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
 2.3.2 สรุปการประเมินผลพัฒนาตลอดหลักสูตร เสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการเพ่ืออนุมัติ   
ผลการพัฒนา 
 2.3.3 จัดท ารายงานผลการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 2.3.4 ด าเนินการรวบรวมใบส าคัญการเบิกจ่ายต่าง ๆ พร้อมเอกสารประกอบเพ่ือส่งใช้เงิน
ยืมราชการเสนอผู้อ านวยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผ่านงานการเงินและบัญชี 
 2.3.5  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรผู้ได้รับการคัดเลือก 
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ทางเว็บไซด์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา 
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3. เครื่องมือประเมินผลการพัฒนา 
 เครื่องมือในการประเมินผลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือก     
ให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการศึกษาหลักสูตร ประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณาและ
ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินให้มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น สรุปเครื่องมือ
ประเมินผลการพัฒนาได้ ดังนี้ 
 3.1 การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร เป็นการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาตามเกณฑ์ 
ที่หลักสูตรก าหนด ดังนี้ 
  3.1.1 แบบสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนา ส่วนที่1 การเสริมสร้างสมรรถนะ และส่วนที่ 3  
การรายงานผลการเรียนรู้ และน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด (ป.ศธจ.1.0)  
  3.1.2 แบบประเมินการสรุปองค์ความรู้ (ป.ศธจ.1.1) มีประเด็นการประเมินให้คะแนน 
5 ประเด็น คือ ครอบคลุมเนื้อหา ต่อยอดเติมเต็มความรู้  รูปแบบการน าเสนอ น าความรู้สู่การปฏิบัติ 
และการส่งทันเวลา 
  3.1.3 แบบประเมินพฤติกรรม ส่วนที่1 การเสริมสร้างสมรรถนะ และส่วนที่ 3  
การรายงานผลการเรียนรู้ และน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด (ป.ศธจ.1.2)         
มีประเด็นการประเมินให้คะแนน 5 ประเด็น คือ ความมุ่งมั่นตั้งใจ การเสนอ ความคิดเห็น การร่วมมือ
ในกิจกรรม ความส าเร็จของงาน และการตรงต่อเวลา 
  3.1.4 แบบสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนา ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (ป.ศธจ.2.0)  
  3.1.5 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ในสภาพจริง (ป.ศธจ.2.1) มีประเด็นการประเมิน
ให้คะแนน 5 ประเด็น คือ ความรับผิดชอบ การให้ความร่วมมือ การควบคุมอารมณ์ มนุษยสัมพันธ์ และ
รับฟังความคิดเห็น  
  3.1.6 แบบประเมินสรุปองค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง (ป.ศธจ.2.2) มีประเด็น
การประเมินให้คะแนน 5 ประเด็น คือ องค์ความรู้จากการเรียนรู้ในสภาพจริง ประเด็นที่ควรพัฒนาต่อยอด 
ประโยชน์ของข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะสอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษา และ      
การน าเสนอองค์ความรู้ 
  3.1.7 แบบประเมินการรายงานการศึกษาส่วนบุคคล(แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
ในจังหวัด) และทักษะในการน าเสนอ (ป.ศธจ.3.1) มีประเด็นการประเมินให้คะแนน 5 ประเด็น คือ 
องค์ประกอบของรายงาน วิธีด าเนินการศึกษาเป็นระบบ ผลการศึกษาตอบวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะ
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และทักษะในการน าเสนอ 
 3.2 การประเมินผลโครงการ เป็นการสอบถามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา ดังนี้ 
  3.2.1 แบบประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร (ปก.ศธจ.1) เป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เกี่ยวกับ ด้านวิทยากร ด้านกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ ด้านสื่อ/
นวัตกรรม/เทคโนโลยี ด้านบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 16 ข้อ 
ค าถามปลายเปิดเกี่ยวกับสิ่งที่พอใจวิทยากร สิ่งที่วิทยากรควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
  3.2.2 แบบประเมินผลโครงการ ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ หลักสูตรการพัฒนา
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ปก.ศธจ.2) ประกอบด้วย ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยก าหนดค่าระดับของข้อค าถาม
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ    
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  3.2.3 แบบประเมินผลโครงการ ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง หลักสูตรการพัฒนา     
ผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด (ปก.ศธจ.3) ประกอบด้วย ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
ตอนที่ 2  ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยก าหนดค่าระดับของข้อค าถามเป็น
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  
  3.2.4 แบบประเมินผลโครงการ ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และการน าเสนอ
แผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด (ปก.ศธจ.4) ประกอบด้วย ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2  ความเหมาะสมของ
โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  ส่วนที่ 3 การรายงานผล      
การเรียนรู้ และการน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
โดยก าหนดค่าระดับของข้อค าถามเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 
 

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
    การด าเนินการหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  
ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
      4.1 แบบสรุปเวลาเข้ารับการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลหลังจากการสิ้นสุดโครงการ     
โดยเก็บข้อมูลจากผู้บริหารโครงการ และศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้ในสภาพจริง 
 4.2 แบบประเมินผลการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลภายหลังจากเสร็จสิ้นการพัฒนาแต่ละส่วน 
โดยเก็บข้อมลูจากวิทยากรพ่ีเลี้ยง และศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกการเรียนรู้ในสภาพจริง 
    4.3 แบบประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนา
หลังเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละรายวิชา โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
    4.4 แบบประเมินผลโครงการ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 โครงการพัฒนาผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้น
การด าเนินโครงการส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาตอบแบบสอบถามออนไลน์ 
 

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ได้ด าเนินการโดยน าข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาตรวจสอบ  
ความสมบูรณ์และถูกต้อง ดังนี้ 
 5.1 การวิเคราะห์ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา และผลการพัฒนา โดยใช้ค่าร้อยละ 
 5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา โดยใช้ค่าร้อยละ 
 5.3 การวิเคราะห์ความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร และการ
ประเมินผลโครงการ ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด โดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย (µ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (ơ) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
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6. เกณฑ์การแปลผล 
 6.1 เกณฑ์การแปลผลด้านผลการพัฒนา คือ เวลาการเข้ารับการพัฒนา ก าหนดเกณฑ์
การแปลผลการผ่านการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของระยะเวลาทั้งหมด และผลการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
  6.2 เกณฑ์การแปลผลด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร และการประเมินผลโครงการ
จากแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ก าหนดเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.51 – 3.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.51 – 4.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า มีความเหมาะสมคิดเห็น อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า มีความเหมาะสม อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

7. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ระหว่าง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 23 มีนาคม 2565 มีผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 58 คน สามารถน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
  ตอนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาตามหลักสูตร (ในภาพรวม) 
  ตอนที่ 3 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากรส่วนที่ 1 การเสริมสร้าง 
สมรรถนะ (ในภาพรวม) 
  ตอนที่ 4 ผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา 
การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา              

ผลปรากฏดังตารางที่ 1.1 
 ตารางที่ 1.1 จ านวน ร้อยละจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา โครงการพัฒนาผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดและศึกษาธิการจังหวัด : หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 

รายการ N = 58 คน 
จ านวน ร้อยละ 

เพศ ชาย 35 60.34 

 
หญิง 23 39.66 

อายุ ต่ ากว่า 31 ปี 0 0.00 

 31 - 40 ปี 1 1.72 

 
41 – 50 ปี 21 36.21 

 
51 ปีขึ้นไป 36 62.07 

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี 6 10.34 

 
ปริญญาโท 36 62.07 

 ปริญญาเอก 16 27.59 

จากตารางที่ 1.1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารง
ต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด จ านวนทั้งสิ้น 58 คน เป็นเพศชาย 35 คน คิดเป็นร้อยละ 60.34      
เพศหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66 อายุ 31-40 ปี จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 1.72  อายุ 
41-50 ปี จ านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 36.21 และอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 
62.07 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.34 ระดับปริญญาโท จ านวน 
36 คน    คิดเป็นร้อยละ 62.7 และระดับปริญญาเอก จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 27.59 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ผลการประเมินการพัฒนาตามหลักสูตร (ในภาพรวม) 
ตารางที่ 2.1 สรุปการประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์ ถึง 
วันที่ 23 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
  

 
 
เลข 
ที่ 

ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 30 วัน (222 ชัว่โมง) 

 

ผลการพัฒนา 
 

สรุปผล
การ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

จ านวน
ชั่วโมง  
ที่เข้ารับ
การ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
90) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ทดสอบ
หลังการ
พัฒนา 

รวม
คะแนน
ผลการ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/   
ไม่ผ่าน) 

รวม     
(30 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม 
(20 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม   
(40 

คะแนน) 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

1 219 98.65 ผ่าน 29.49 98.31 19.60 98.00 35.80 89.50 7.00 91.89 91.89 ผ่าน ผ่าน 
2 216 97.30 ผ่าน 29.29 97.64 20.00 100.00 37.00 92.50 7.00 93.29 93.29 ผ่าน ผ่าน 
3 219 98.65 ผ่าน 29.43 98.09 20.00 100.00 37.00 92.50 6.75 93.18 93.18 ผ่าน ผ่าน 
4 216 97.30 ผ่าน 29.38 97.93 19.60 98.00 35.80 89.50 6.00 90.78 90.78 ผ่าน ผ่าน 
5 215 96.85 ผ่าน 29.12 97.05 19.00 95.00 36.80 92.00 6.00 90.92 90.92 ผ่าน ผ่าน 
6 222 100.00 ผ่าน 29.48 98.25 19.20 96.00 37.60 94.00 7.00 93.28 93.28 ผ่าน ผ่าน 
7 222 100.00 ผ่าน 29.50 98.35 19.60 98.00 37.60 94.00 7.00 93.70 93.70 ผ่าน ผ่าน 
8 222 100.00 ผ่าน 29.40 98.01 20.00 100.00 37.00 92.50 7.25 93.65 93.65 ผ่าน ผ่าน 
9 219 98.65 ผ่าน 29.56 98.52 20.00 100.00 37.60 94.00 7.25 94.41 94.41 ผ่าน ผ่าน 
10 222 100.00 ผ่าน 29.47 98.23 19.80 99.00 39.40 98.50 6.75 95.42 95.42 ผ่าน ผ่าน 
11 217 97.75 ผ่าน 29.56 98.55 19.60 98.00 35.60 89.00 5.75 90.51 90.51 ผ่าน ผ่าน 
12 222 100.00 ผ่าน 29.86 99.55 19.60 98.00 36.20 90.50 5.75 91.41 91.41 ผ่าน ผ่าน 

14 



15 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 
 
เลข 
ที่ 

ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 30 วัน (222 ชัว่โมง) 

 

ผลการพัฒนา 
 
สรุปผล
การ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

จ านวน
ชั่วโมง  
ที่เข้ารับ
การ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
90) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ทดสอบ
หลังการ
พัฒนา 

รวม
คะแนน
ผลการ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/   
ไม่ผ่าน) 

รวม     
(30 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม 
(20 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์  
ร้อยละ 
80) 

รวม   
(40 

คะแนน) 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

13 216 97.30 ผ่าน 29.41 98.04 20.00 100.00 36.80 92.00 5.25 91.46 91.46 ผ่าน ผ่าน 
14 216 97.30 ผ่าน 29.43 98.09 19.20 96.00 35.60 89.00 8.00 92.23 92.23 ผ่าน ผ่าน 
15 222 100.00 ผ่าน 29.30 97.65 19.20 96.00 37.40 93.50 6.00 91.90 91.90 ผ่าน ผ่าน 
16 222 100.00 ผ่าน 29.46 98.21 20.00 100.00 35.60 89.00 6.50 91.56 91.56 ผ่าน ผ่าน 
17 218 98.20 ผ่าน 29.48 98.27 19.60 98.00 35.60 89.00 7.50 92.18 92.18 ผ่าน ผ่าน 
18 222 100.00 ผ่าน 29.55 98.51 19.20 96.00 35.60 89.00 6.50 90.85 90.85 ผ่าน ผ่าน 
19 219 98.65 ผ่าน 29.54 98.45 19.80 99.00 38.00 95.00 6.00 93.34 93.34 ผ่าน ผ่าน 
20 222 100.00 ผ่าน 29.44 98.15 20.00 100.00 36.80 92.00 7.25 93.49 93.49 ผ่าน ผ่าน 
21 213 95.95 ผ่าน 29.68 98.93 20.00 100.00 37.60 94.00 5.50 92.78 92.78 ผ่าน ผ่าน 
22 216 97.30 ผ่าน 29.39 97.97 19.80 99.00 36.40 91.00 7.50 93.09 93.09 ผ่าน ผ่าน 
23 213 95.95 ผ่าน 29.33 97.77 20.00 100.00 35.80 89.50 6.75 91.88 91.88 ผ่าน ผ่าน 
24 216 97.30 ผ่าน 26.59 88.63 19.80 99.00 36.40 91.00 7.50 90.29 90.29 ผ่าน ผ่าน 
25 222 100.00 ผ่าน 29.08 96.95 19.60 98.00 37.60 94.00 8.00 94.28 94.28 ผ่าน ผ่าน 
26 222 100.00 ผ่าน 29.25 97.51 19.80 99.00 37.00 92.50 6.50 92.55 92.55 ผ่าน ผ่าน 

15 
 



16 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 
 
เลข 
ที่ 

ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 30 วัน (222 ชัว่โมง) 

 

ผลการพัฒนา 
 

สรุปผล
การ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

จ านวน
ชั่วโมง  
ที่เข้ารับ
การ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
90) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ทดสอบ
หลังการ
พัฒนา 

รวม
คะแนน
ผลการ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

รวม     
(30 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม 
(20 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม   
(40 

คะแนน) 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

27 212 95.50 ผ่าน 28.02 93.39 19.60 98.00 38.00 95.00 5.50 91.12 91.12 ผ่าน ผ่าน 
28 222 100.00 ผ่าน 29.23 97.44 19.00 95.00 35.80 89.50 7.75 91.78 91.78 ผ่าน ผ่าน 
29 222 100.00 ผ่าน 29.15 97.16 20.00 100.00 37.60 94.00 7.50 94.25 94.25 ผ่าน ผ่าน 
30 215 96.85 ผ่าน 29.33 97.77 19.20 96.00 38.20 95.50 7.00 93.73 93.73 ผ่าน ผ่าน 
31 222 100.00 ผ่าน 28.46 94.88 19.20 96.00 37.20 93.00 7.25 92.11 92.11 ผ่าน ผ่าน 
32 219 98.65 ผ่าน 28.48 94.95 18.00 90.00 35.40 88.50 6.50 88.38 88.38 ผ่าน ผ่าน 
33 218 98.20 ผ่าน 28.46 94.88 20.00 100.00 37.80 94.50 6.00 92.26 92.26 ผ่าน ผ่าน 
34 216 97.30 ผ่าน 28.47 94.89 19.00 95.00 36.60 91.50 8.00 92.07 92.07 ผ่าน ผ่าน 
35 222 100.00 ผ่าน 28.47 94.89 19.60 98.00 39.00 97.50 5.50 92.57 92.57 ผ่าน ผ่าน 
36 222 100.00 ผ่าน 28.47 94.89 19.40 97.00 36.00 90.00 6.75 90.62 90.62 ผ่าน ผ่าน 
37 222 100.00 ผ่าน 28.47 94.89 18.80 94.00 35.40 88.50 7.25 89.92 89.92 ผ่าน ผ่าน 
38 222 100.00 ผ่าน 28.47 94.89 20.00 100.00 35.40 88.50 7.25 91.12 91.12 ผ่าน ผ่าน 
39 222 100.00 ผ่าน 28.46 94.88 20.00 100.00 37.80 94.50 7.25 93.51 93.51 ผ่าน ผ่าน 
40 216 97.30 ผ่าน 27.43 91.44 18.80 94.00 35.60 89.00 4.75 86.58 86.58 ผ่าน ผ่าน 

 
16 



17 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 
 
เลข 
ที่ 

ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 30 วัน (222 ชัว่โมง) 

 

ผลการพัฒนา 
 

สรุปผล
การ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

จ านวน
ชั่วโมง  
ที่เข้ารับ
การ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
90) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ทดสอบ
หลังการ
พัฒนา 

รวม
คะแนน
ผลการ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ ไม่
ผ่าน) 

รวม     
(30 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม 
(20 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม   
(40 

คะแนน) 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

41 217 97.75 ผ่าน 28.09 93.63 19.00 95.00 36.80 92.00 5.75 89.64 89.64 ผ่าน ผ่าน 
42 216 97.30 ผ่าน 28.43 94.76 19.20 96.00 35.60 89.00 5.50 88.73 88.73 ผ่าน ผ่าน 
43 222 100.00 ผ่าน 27.91 93.04 20.00 100.00 36.60 91.50 7.50 92.01 92.01 ผ่าน ผ่าน 
44 222 100.00 ผ่าน 28.44 94.80 19.60 98.00 35.80 89.50 7.50 91.34 91.34 ผ่าน ผ่าน 
45 222 100.00 ผ่าน 27.71 92.36 19.80 99.00 36.00 90.00 7.50 91.01 91.01 ผ่าน ผ่าน 
46 222 100.00 ผ่าน 27.77 92.57 19.80 99.00 37.00 92.50 7.25 91.82 91.82 ผ่าน ผ่าน 
47 222 100.00 ผ่าน 28.15 93.84 19.60 98.00 35.80 89.50 5.50 89.05 89.05 ผ่าน ผ่าน 
48 222 100.00 ผ่าน 26.49 88.29 18.80 94.00 35.20 88.00 7.50 87.99 87.99 ผ่าน ผ่าน 
49 219 98.65 ผ่าน 26.42 88.07 19.60 98.00 37.00 92.50 5.50 88.52 88.52 ผ่าน ผ่าน 
50 207 93.24 ผ่าน 29.52 98.40 19.80 99.00 39.00 97.50 6.50 94.82 94.82 ผ่าน ผ่าน 
51 222 100.00 ผ่าน 29.57 98.57 19.60 98.00 37.60 94.00 5.75 92.52 92.52 ผ่าน ผ่าน 
52 219 98.65 ผ่าน 29.60 98.68 19.60 98.00 37.80 94.50 7.00 94.00 94.00 ผ่าน ผ่าน 
53 212 95.50 ผ่าน 29.43 98.11 20.00 100.00 36.60 91.50 6.50 92.53 92.53 ผ่าน ผ่าน 
54 222 100.00 ผ่าน 29.31 97.71 18.60 93.00 35.80 89.50 5.00 88.71 88.71 ผ่าน ผ่าน 
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18 
 

ตารางที่ 2.1 (ต่อ) 
 

 
 
เลข 
ที่ 

ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 30 วัน (222 ชัว่โมง) 

 

ผลการพัฒนา 
 

สรุปผล
การ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

จ านวน
ชั่วโมง  
ที่เข้ารับ
การ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
90) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ 
ไม่ผ่าน) 

ส่วนที่ 1 ส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 ทดสอบ
หลังการ
พัฒนา 

รวม
คะแนน
ผลการ
พัฒนา 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

ผลการ
ประเมิน
(ผ่าน/ไม่
ผ่าน) 

รวม     
(30 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม 
(20 

คะแนน) 

คิดเป็น 
ร้อยละ
(เกณฑ์ 
ร้อยละ 
80) 

รวม   
(40 

คะแนน) 

คิดเป็น
ร้อยละ
(เกณฑ์
ร้อยละ 
80) 

55 215 96.85 ผ่าน 29.42 98.05 20.00 100.00 37.00 92.50 6.75 93.17 93.17 ผ่าน ผ่าน 
56 222 100.00 ผ่าน 29.43 98.11 19.20 96.00 35.80 89.50 5.25 89.68 89.68 ผ่าน ผ่าน 
57 222 100.00 ผ่าน 29.59 98.63 19.60 98.00 35.80 89.50 7.00 91.99 91.99 ผ่าน ผ่าน 
58 210 94.59 ผ่าน 29.43 98.11 19.60 98.00 35.80 89.50 7.25 92.08 92.08 ผ่าน ผ่าน 
สูงสุด 222          95.42 95.42   
ต่ าสุด 207          86.58 86.58   
เฉลี่ย           91.79 91.79   
 จากตารางที่ 2.1 สรุปการประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่      
5 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 23 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 58 คน ผ่านเกณฑ์การประเมินการผ่านหลักสูตร
ตามท่ี ก.ค.ศ.ก าหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดย  

ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาทุกคน โดยมีจ านวนชั่วโมงท่ีเข้ารับการพัฒนาสูงสุด 222 ชัว่โมง ต่ าสุด 207 ชั่วโมง และ    
ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาทุกคน โดยมีคะแนนผลการพัฒนาเฉลี่ย 91.79 คะแนน คะแนนสูงสุด 95.42 คะแนน ต่ าสุด 86.58 คะแนน  
 

 

18 



ตอนที่ 3 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร  ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ 
            (ในภาพรวม) 
ตารางที่ 3.1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร  
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ  
(ในภาพรวม) 
 

 

หน่วยการเรียนรู้/รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ แปลผล 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา                          4.82 0.44 มากที่สุด 
รายวิชาที่ 1.1 การบริหารงานแผนงาน โดย ดร.พัฒนะ  พัฒนะทวีดล 4.78 0.45 มากที่สุด 
รายวิชาที่ 1.2 การบริหารจัดการเรียนรู้                                   
โดย นายสมใจ วิเศษทักษิณ 

4.73 0.54 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 1.3 การบริหารส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในยุคใหม่     
โดย นายศัจธร วัฒนะมงคล 

4.81 0.44 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 1.4 การบริหารเชิงกลยุทธ์                                           
โดย รศ.ดร.กุลชลี  จงเจริญ   ดร.พรอัญชลี  พุกชาญค้า 

4.84 0.45 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 1.5 การบริหารทรัพยากรบุคคล                                 
โดย รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ 

4.93 0.25 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 1.6 การบริหารทรัพยากรและงบประมาณ                   
โดย นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ 

4.84 0.38 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 1.7 การบริหารงานเลขานุการองค์คณะบุคคล               
โดย ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักด ี

4.75 0.53 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 1.8 การบริหารการศึกษาเอกชน โดย ดร.กมล รอดคล้าย 4.90 0.35 มากที่สุด 
รายวิชาที่ 1.9 การบูรณาการแผนงานและโครงการ                                        
โดย นายพงษ์พิศาล ชินส าราญ 

4.87 0.38 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 1.10 การติดตามและประเมินผลการศึกษา                              
โดย ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน 

4.71 0.53 มากที่สุด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

4.83 0.41 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 2.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
โดย พระเทพศาสนาภิบาล  

4.91 0.29 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 2.2 วินัย การรักษาวินัย การด าเนินการทางวินัย                
และหลักธรรมาภิบาล : ศึกษากรณีตามค าพิพากษาของศาลปกครอง              
โดย นายธนู  ขวัญเดช และ นายราชัย อัศเวศน์  

4.76 0.47 มากที่สุด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การบริหารจัดการศึกษา  

4.82 0.41 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 3.1 กฎหมายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษา      
โดย ดร.อ านาจ วิชยานุวัติ 

4.66 0.53 มากที่สุด 

19 
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ตารางที่ 3.1 (ต่อ) 
 

 

หน่วยการเรียนรู้/รายวิชา 
ระดับความคิดเห็น 

µ σ แปลผล 
รายวิชาที่ 3.2 รายวิชาที่ 3.2 นโยบายการศึกษาและผู้น าทางวิชาการ : 
การบูรณาการการท างานเชิงรุก  โดย ดร.สุทิน แก้วพนา 

4.90 0.30 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 3.2 นโยบายการศึกษาและผู้น าทางวิชาการ : การบูรณาการ
การท างานเชิงรุก  โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 

4.82 0.39 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 3.2 นโยบายการศึกษาและผู้น าทางวิชาการ : การบูรณาการ
การท างานเชิงรุก โดย ดร.กนกวรรณ  วิลาวัลย์ 

4.91 0.29 มากที่สุด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม         
การบริหารจัดศึกษา  

4.88 0.32 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 4.1 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการปฏิบัติราชการ       
โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงศ์                     

4.86 0.34 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 4.2 ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริหารจัดการศึกษา               
โดย รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนียน                 

4.93 0.26 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา           
โดย ดร.วรัท พฤกษาทวีกุล                  

4.81 0.39 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา            
โดย ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ์ 

4.93 0.26 มากที่สุด 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย  4.91 0.30 มากที่สุด 
รายวิชาที่ 5.1 การเสริมสร้างจิตอาสาและบูรณาการความร่วมมือใน
การพัฒนาการศึกษา  
โดย นายกมล ศิริบรรณ 

4.89 0.33 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 5.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการบริหารการศึกษา 
โดย ดร.วีระ  แข็งกสิการ 

4.94 0.23 มากที่สุด 

รายวิชาที่ 5.2 การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพ่ือการบริหารการศึกษา
โดย ดร.สุภัทร  จ าปาทอง 

4.90 0.34 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.40 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3.1  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากรหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
ศึกษาธิการจังหวัด ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด(µ= 4.84, 
ơ =0.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ พบว่า ทุกหน่วยการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่ายมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด (µ= 4.91,   
ơ =0.30) รองลงมา คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการบริหาร    
จัดศึกษา และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
(µ= 4.88, ơ =0.32) และ (µ= 4.83, ơ =0.41) ตามล าดับ 
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ตอนที่ 4 ผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
ผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด แบ่งเป็น  

3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง และส่วนที่ 3 
การรายงานผลการเรียนรู้ และน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ดังแสดงตามตาราง  
ที ่4.1 - 4.3    

ตารางที่ 4.1 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของการด าเนินโครงการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดส่วนที่ 1  การเสริมสร้างสมรรถนะ  

 

 

ข้อที่ รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

µ σ แปลผล 
ด้านขั้นตอน/กระบวนการ 4.70 0.51 มากที่สุด 
1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา 4.67 0.52 มากที่สุด 
2 ช่องทางการติดต่อประสานงานมีความสะดวก รวดเร็ว 4.73 0.49 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.88 0.37 มากที่สุด 
3 ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 4.92 0.34 มากที่สุด 
4 ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา 4.88 0.33 มากที่สุด 
5 ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.84 0.43 มากที่สุด 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.78 0.45 มากที่สุด 
6 ห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวก 4.69 0.58 มากที่สุด 
7 ห้องประชุม 4.96 0.20 มากที่สุด 
8 อุปกรณ์ โสตทัศน์อุปกรณ์ภายในห้องประชุม 4.76 0.48 มากที่สุด 
9 ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 4.57 0.71 มากท่ีสุด 

10 อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 4.82 0.39 มากที่สุด 
11 การจัดสถานที่เพ่ือกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 4.86 0.35 มากที่สุด 
ด้านหลักสูตร 4.75 0.46 มากที่สุด 
12 เนื้อหาสาระของรายวิชาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ

หลักสูตร 
4.73 0.49 มากที่สุด 

13 รูปแบบกจิกรรมการเรียนรู้ 4.73 0.45 มากที่สุด 
14 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 4.76 0.43 มากที่สุด 
15 บรรยากาศของการพัฒนาส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.73 0.45 มากที่สุด 
16 คุณภาพของวิทยากรในภาพรวม 4.82 0.39 มากที่สุด 
17 การวัดและประเมินผล จากการสรุปองค์ความรู้ 4.73 0.57 มากที่สุด 
18 ระยะเวลาการพัฒนาส่วนที่ 1 4.78 0.42 มากที่สุด 

 รวม 4.78 0.45 มากที่สุด 
  
 
 



22 
 

 จากตารางที่ 4.1 ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ หลักสูตรการ
พัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ส่วนที่ 1  การเสริมสร้างสมรรถนะใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.78, σ=0.45)  โดยด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด   
(µ=4.88, σ=0.37) รองลงมาคือด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านหลักสูตร (µ=4.78, σ=0.45) 
(µ=4.75, σ=0.46) ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจใน ห้องประชุม มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด µ=4.96, σ=0.20) รองลงมาคือ ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร และให้ค าแนะน า 
ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ (µ=4.92, σ=0.34) และ (µ=4.88, σ=0.33) 
ตามล าดับ 
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ตารางที่ 4.2 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินโครงการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับ
การคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง 

ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

µ σ แปลผล 
ด้านกระบวนการ 4.65 0.63 มากที่สุด 

1 การชี้แจงข้อมูลการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 4.79 0.46 มากที่สุด 

2 แนวทางการจัดกิจกรรมการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 4.73 0.49 มากที่สุด 

3 การสุ่มเลือกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ 4.48 0.87 มาก 

4 การก ากับ ติดตาม การฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ 4.60 0.57 มากที่สุด 

 ด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 4.75 0.54 มากที่สุด 

5 หน่วยงานในส่วนกลางทางการศึกษา 4.73 0.51 มากที่สุด 

  5.1 สถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ 4.77 0.51 มากที่สุด 

  5.2 การตอบข้อซักถามหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 4.69 0.51 มากที่สุด 

6 หน่วยฝึกปฏิบัติ ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 4.77 0.57 มากที่สุด 

  6.1 สถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ 4.75 0.68 มากที่สุด 

  6.2 การอ านวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 4.79 0.54 มากที่สุด 

  6.3 การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ให้ค าปรึกษาแนะน า 4.77 0.47 มากที่สุด 

ด้านหลักสูตร 4.66 0.55 มากที่สุด 

7 กิจกรรมการเรียนรู้เอ้ือต่อการจัดท าแผนกลยุทธ์ 4.56 0.61 มากที่สุด 

8 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ของคณะกรรมการฝึกปฏิบัติ 4.71 0.46 มากที่สุด 

9 การให้ค าปรึกษา แนะน า ของคณะกรรมการฝึกปฏิบัติ   4.65 0.52 มากที่สุด 

10 การจัดท ารายงานแผนกลยุทธ์ และการเตรียมการน าเสนอ 4.60 0.63 มากที่สุด 

11 การสรุปองค์ความรู้ และน าเสนอต่อคณะกรรมการฝึกปฏิบัติ   4.65 0.56 มากที่สุด 

12 ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง 4.75 0.59 มากที่สุด 

13 การวัดและประเมินผล 4.69 0.47 มากที่สุด 

ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 4.81 0.40 มากที่สุด 

14 
ความรู้และประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.81 0.40 มากที่สุด 

รวม 4.69 0.56 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.2 ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ หลักสูตรการ
พัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด  ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง         
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.69, σ=0.56)  โดยด้านประโยชน์ที่ได้รับ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด     
(µ=4.81, σ=0.40) รองลงมาคือด้านสถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง และด้านหลักสูตร   
(µ=4.75, σ=0.54) (µ=4.66, σ=0.55) ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจในอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
ยกเว้นการสุ่มเลือกส านักงานศึกษาธิการจังหวัดในการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก      
(µ=4.48, σ=0.87)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ความรู้และประสบการณ์จากการ      
ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริงสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (µ=4.81, σ=0.40) 
รองลงมาได้แก่ การชี้แจงข้อมูลการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง (µ=4.79, σ=0.46) และ      
การอ านวยความสะดวกในการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ ในสภาพจริง  การให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ             
ให้ค าปรึกษาแนะน าของหน่วยฝึกปฏิบัติส านักงานศึกษาธิการจังหวัด (µ=4.79, σ=0.54 ) (µ=4.77, 
σ=0.47 ) ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการด าเนินโครงการ หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการ 
คัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และน าเสนอแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาการศึกษาในจังหวัด 
ข้อ
ที ่

รายการประเมิน 
ความเหมาะสม 

µ σ แปลผล 
ด้านขั้นตอน/กระบวนการ 4.83 0.38 มากที่สุด 

1 ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการพัฒนา 4.81 0.40 มากที่สุด 

2 ช่องทางการติดต่อประสานงานมีความสะดวก รวดเร็ว 4.85 0.36 มากที่สุด 

 ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการ 4.87 0.38 มากที่สุด 

3 ความสุภาพ เรียบร้อย และเป็นกัลยาณมิตรในการให้บริการ        4.89 0.31 มากที่สุด 

4 ให้ค าแนะน า ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหา  4.87 0.40 มากที่สุด 

5 ดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.83 0.43 มากที่สุด 

 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 4.78 0.49 มากที่สุด 

6 ห้องพัก และสิ่งอ านวยความสะดวก  4.70 0.62 มากที่สุด 

7 ห้องประชุม  4.89 0.31 มากที่สุด 

8 อุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม 4.87 0.34 มากที่สุด 

9 ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 4.64 0.67 มากที่สุด 

10 อาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม 4.83 0.38 มากที่สุด 

11 การจัดสถานที่เพ่ือกิจกรรมกีฬา และนันทนาการ 4.74 0.49 มากที่สุด 

ด้านหลักสูตร 4.88 0.33 มากที่สุด 

12 กิจกรรมการเรียนรู้ก่อให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการบริหารงานทางการศึกษา 4.91 0.28 มากที่สุด 

13 วิทยากรวิทยากรพ่ีเลี้ยงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานทางการศึกษา 4.89 0.31 มากที่สุด 

14 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 4.87 0.34 มากที่สุด 

15 กิจกรรมสร้างเครือข่าย และความสัมพันธ์ 4.89 0.31 มากที่สุด 

16 บรรยากาศของการพัฒนาส่งผลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.87 0.34 มากที่สุด 

17 ระยะเวลาการพัฒนาในส่วนที่ 3 4.85 0.42 มากที่สุด 

18 น าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 4.89 0.31 มากที่สุด 

รวม 4.84 0.41 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4.3 ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความพึงพอใจต่อการด าเนินโครงการ หลักสูตรการ
พัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และ
น าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.84, 
σ=0.41)  โดย ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.88, σ=0.33) รองลงมาคือด้านเจ้าหน้าที่ที่
ให้บริการ และขั้นตอน/กระบวนการ (µ=4.87, σ=0.38) (µ=4.83, σ=0.38) ตามล าดับ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ 
โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนรู้ก่อให้เกิดแนวความคิดในการพัฒนาการ
บริหารงานทางการศึกษา (µ=4.91, σ=0.28) รองลงมาได้แก่ ห้องประชุม วิทยากร วิทยากรพ่ีเลี้ยง
ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานทางการศึกษา  กิจกรรมสร้างเครือข่ายและ
ความสัมพันธ์ และการน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาในจังหวัด มีค่าเฉลี่เท่ากัน 
(µ=4.89, σ=0.31) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (µ=4.64, 
σ=0.67) 
 

8. สรุปผลการด าเนินโครงการ 
 โครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการ
จังหวัด : หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 5 กุมภาพันธ์
ถึง 23 มีนาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการพัฒนา 
จ านวน 58 คน เป็นเพศชาย 35 คน คิดเป็นร้อยละ 60.34 เพศหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 39.66 
ส่วนใหญ่อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 36 คน คดิเป็นร้อยละ 62.07 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 36 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.7 สรุปการประเมินผลการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา
ผ่านเกณฑ์การประเมินการผ่านหลักสูตรตามที่ ก.ค.ศ.ก าหนดทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยผ่าน
เกณฑ์การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาทุกคน มีจ านวนชั่วโมงที่เข้ารับการพัฒนาสูงสุด 222 ชั่วโมง 
ต่ าสุด 207 ชั่วโมง และผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินผลการพัฒนาทุกคน โดยมีคะแนน   
ผลการพัฒนาเฉลี่ย 91.79 คะแนน คะแนนสูงสุด 95.42 คะแนน ต่ าสุด 86.58 คะแนน 
 ผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากร  ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ 
ในภาพรวมค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายหน่วยการเรียนรู้ พบว่า ทุกหน่วยการเรียนรู้ 
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสาและพัฒนาเครือข่าย      
มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา คือ หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมการ
บริหารจัดศึกษา และหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ      
ตามล าดับ 

 ผลการประเมินโครงการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด :  
หลักสูตรผู้เข้ารับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัดในภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนามีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.77) คิดเป็นร้อยละ 95.40 โดยมีความพึงพอใจต่อการด าเนิน
โครงการหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่งศึกษาธิการจังหวัด ส่วนที่ 1 การ
เสริมสร้างสมรรถนะ อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.78)  ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริงอยู่ในระดับมากที่สุด 
(µ=4.69)  ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 
อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.84)   
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9. ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะ 
9.1 ปัญหาอุปสรรค 

1) ผู้เข้ารับการพัฒนาไมใ่ห้ความส าคัญของการท าแบบประเมินวิทยากร 
2) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานการเรียนรู้ในสภาพจริงบางจังหวัด

ไม่ได้รับเอกสารการประเมินผลในส่วนที่ 2 
3) เนื่องจากการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส สายพันธ์โอมิครอนแพร่เชื้อได้ง่ายท าให้มีผู้เข้ารับการพัฒนา

ติดเชื้อไวรัสโควิดไม่สามารถเดินทางมาเข้ารับการพัฒนา 
4) สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า 

และไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการ 
 9.2 วิธีแก้ปัญหา 

 1) ประสานงานวิทยากรพี่เลี้ยงแจ้งผู้เข้ารับการพัฒนาท าแบบประเมินวิทยากร 
2) จัดท าช่องทางการติดต่อกับส านักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงาน เพ่ือ

ความสะดวกรวดเร็บในการติดตามประสานงาน และสอบถามข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
  3) ปรับรูปแบบการพัฒนาเป็นการพัฒนาออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ส าหรับกลุ่มที่มีผู้เข้ารับการพัฒนา
บางคนติดเชื้อไวรัสโควิด 

 9.3 ข้อเสนอแนะ 
  1) ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หน่วยด าเนินการพัฒนาควรให้
ความส าคัญกับช่องทางการประสานงาน  การวางแนวทางการแก้ปัญหา ระหว่างหน่วยด าเนินการพัฒนา 
สถานที่ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ในสภาพจริง และผู้เข้ารับการพัฒนา 
  2) ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดสรรงบประมาณรวดเร็วทันเวลา และเพียงพอ 
เพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

10.ภาพกิจกรรม 
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ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ ระหว่างวันที ่5 – 14 กุมภาพันธ์ 2565 
ณ  ห้องประชุมพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 9 มีนาคม 2565 
ณ  หน่วยงานทางการศึกษาในส่วนกลาง และสถานที่ฝึกการเรียนรู้ในสภาพจริง             

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้ และน าเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด 
ระหว่างวันที ่19 – 23 มีนาคม 2565 

ณ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

  
  

  

  
  

  
 


