รายงานผลการดาเนินงาน
โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
*******************

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 มาตรา 80 ได้บัญญัติให้มีการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งบางตาแหน่ง และบางวิทยฐานะ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ที่ เ หมาะสมในอั น ที่ จ ะท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเกิ ด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนา
ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดารงตาแหน่งผู้ บ ริห ารสถานศึกษา และผู้ บริห าร
การศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. กาหนด (สานักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ 0206.7/ว18 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2552) โดย
วิธีการพัฒนาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ได้กาหนดให้ส่วนราชการต้นสังกัด กับสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการพัฒนา โดยร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงาน
อื่น และจั ดทารายละเอี ย ดหลั กสู ตรเสนอ ก.ค.ศ. เพื่ อทราบ แล้ ว ด าเนิ นการพัฒ นา และรายงานผลการ
ดาเนินการพัฒนาให้ ก.ค.ศ. ทราบ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
2.2 เพื่อกากับ ติดตาม การดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา และผู้บริหารการศึกษา ให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกาหนด
2.3 เพื่อประเมินผลผู้เข้าการพัฒนา และรายงานผลการดาเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการต้นสังกัด และ ก.ค.ศ.
3. กิจกรรมที่จะดาเนินการภายในโครงการ
9.1 ประชุมวางแผนร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัด
9.2 ประชุมปฏิบัติการพัฒนา หลักสูตร จัดทาคู่มือการพัฒนาร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัด
9.3 ดาเนินการพัฒนาร่วมกับ ส่วนราชการต้นสังกัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ.
กาหนด
9.4 กากับ ติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา และการดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด
9.5 สรุป และรายงานผลการดาเนินการพัฒนาให้ส่วนราชการต้นสังกัด และ ก.ค.ศ. ทราบ
4. ผลการดาเนินงาน
ในการดาเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา สังกัด สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา ได้ร่วมดาเนินการ ดังนี้
4.1 เข้าร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา กับสานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ดังนี้
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รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-14 สิงหาคม 2561 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-22 สิงหาคม 2561
ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก
4.2 ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
รองผู้อานวยการสถานศึกษา ร่วมกับ สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการอาชีวศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด ดังนี้
รุ่นที่ 1 จานวน 88 คน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-30 สิงหาคม 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
จ.นครนายก ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 3-14 กันยายน 2561 ณ สถานศึกษาต้นแบบสังกัดสานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2561 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท
จ.นครนายก
รุ่นที่ 2 จานวน 131 คน ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม -6 กันยายน 2561 ณ ชลพฤกษ์
รีสอร์ท จ.นครนายก ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-21 กันยายน 2561 ณ สถานศึกษาต้นแบบสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระยะที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-28 กันยายน 2561 ณ ชลพฤกษ์
รีสอร์ท จ.นครนายก
โดยผลการดาเนินการพัฒนาภาพรวมทั้ง 2 รุ่น สานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการ
อาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้ดาเนินการ ดังนี้
1) ด้านหลักเกณฑ์ ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะในลักษณะองค์รวม เพื่อให้มีความ
พร้อมในการไปดารงตาแหน่งรองผู้อานวยการสถานศึกษา
2) ด้านวิธีการ ได้ดาเนินการพัฒนารองผู้อานวยการสถานศึกษา โดยมีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อย
กว่า 180 ชั่วโมง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะ (ไม่น้อยกว่า 162 ชั่วโมง) และ
ส่วนที่ 2 การจัดทาและนาเสนอผลงาน (ไม่น้อยกว่า 18 ชัว่ โมง)
3) ด้านมาตรฐานการพัฒนา ได้ดาเนินการเป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด ซึ่งประกอบด้วย
การบริหารจัดการ วิทยากรและวิทยากรพี่เลี้ยง สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา สถานที่ที่ใช้ในการพัฒนา และ
การประเมินผลการพัฒนา
4.3 กากับ ติดตาม ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา และการดาเนินการพัฒนาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่ ก.ค.ศ. กาหนด และออกวุฒิบัตรให้ผู้ผ่านการพัฒนา
4.4 สรุป และรายงานผลการประเมินผู้ผ่านการพัฒนาให้ส่วนราชการต้นสังกัด และ ก.ค.ศ. ทราบ
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5. ภาพกิจกรรม

