รายงานผลการบริหารโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ความเป็นมา
จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา และนโยบายการศึกษา
ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการด้านการพัฒนาและการปฏิรูปการศึกษา ส่งผลให้องค์การที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงภายใต้นโยบายด้านการศึกษา ดังนั้น
เพื่อให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทาหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาขึ้น เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่
ด้านการบริหารจัดการ (Management) ด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน (Curriculum and Instruction)
และด้ า นพั ฒ นาสมรรถนะผู้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ผู้ ผ่ า นการพั ฒ นาได้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และทักษะที่จาเป็นต่อวิชาชีพอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สถานศึกษาและ
กระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น ซึ่งจะ
เป็นทรัพยากรสาคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ เป็นหนึ่งในหลักสูตรเฉพาะสาขาวิชาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารจัดการและด้ านการพัฒนาสมรรถนะ โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 1) มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 2) มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถนาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ และ 3) สามารถนาเสนอด้วยบุคลิ กภาพที่ดี สาหรับรุ่นที่ 3
ดาเนินการระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร เป็นวิทยากรหลัก และมีนางสุพรรณี สมิท
นางชัชฎา พารุ่ง นางจิรัฐ อนุเชิงชัย เป็นวิทยากรประจากลุ่ม ผลการดาเนินการมีดังนี้
ผลการดาเนินการ
การจัดกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 มีกิจกรรม
ทีห่ ลากหลายประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ การสาธิต สื่อภาพประกอบ การทดลองปฏิบัติ
การจับกลุ่มอภิปรายผลและนาเสนอ การลงมือปฏิบัติจัดทาสื่อและนาเสนอ พร้อมคาแนะนา ปรับปรุง แก้ไขจาก
วิทยากร ผลการดาเนินการปรากฏ ดังนี้
1. ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 ประกอบด้วย
ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน 37 คน รองผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน คน 1 รวม ผู้อานวยการ กศน.
อาเภอ จานวน 2 คน ทั้งสิ้น จานวน 40 คน และผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนดด้านเวลาและผล
การเรียนรู้ (การนาเสนอ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จานวน 40 คน คิดเป็น 100% ของผู้เข้ารับการพัฒนา
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2. ด้านวิทยากร จากผลการประเมินพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการ
นาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรโดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (  = 4.93,
S.D. = 0.26) คิดเป็นร้อยละ 98.60
3. ด้านความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความคาดหวังต่อการให้บริการ จากผลการประเมิน
ในภาพรวมพบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด (  = 4.72, S.D.=0.59) คิดเป็น ร้อยละ 94.40 โดย
รายละเอียดการประเมิน ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ ด้านผู้บริหารโครงการ ด้านเจ้าหน้าที่
ผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอานวยความสะดวก ด้านคุณภาพของการให้บริการ ด้านหลักสูตรการพัฒนา ผลการประเมิน
เกือบทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีประเด็นที่ควรปรับปรุงเนื่องจากมีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมากและ
เป็ น ค่าเฉลี่ย ต่าสุ ดประกอบด้ว ย ได้แก่ด้านสิ่ งอานวยความสะดวก ประเด็น เครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่รวดเร็ว
ครอบคลุมทุกพื้นที่
4. ด้านความไม่พึงพอใจการให้บริการด้านต่าง ๆ ผลการประเมินพบว่า เข้ารับการพัฒนาหลักสูตร
พัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 จานวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08 พึงพอใจต่อการ
ให้ บริ การในทุก ๆ ด้ าน และมีผู้ เข้ารั บการพัฒนาจ านวน 7 คน คิดเป็นร้ อยละ 18.92 มี สิ่ งที่ไ ม่พึงพอใจต่อการ
ให้บริการ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ดังนี้ 1) จัดให้มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในห้องประชุม
และห้ อ งพั ก 2) ปรั บ ปรุ ง พรมในห้ อ งประชุ ม และ 3) ปรั บปรุง ห้ องพัก โดยจัดหาผ้ าห่ มใหม่ ๆ และจั ดหา
เตียงนอนที่มีความนุ่มมาใช้
5. ด้านความคาดหวังต่อการให้บริการ ผลการประเมินพบว่า เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
บุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3 จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 18.92 ของผู้เข้ารับการอบรม
มีความคาดหวังต่อการให้ บ ริ การของสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา พอสรุป ดังนี้
1) การรักษาระดับคุณภาพและมาตรฐาน 2) เปิดให้บริการห้องนันทนาการ และ 3) ให้บริการระบบสัญญาณ
อินเตอร์เน็ตอย่างทั่วถึง
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ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 29 – 31 สิงหาคม 2560
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.สรัสวดี มุสิบุตร วิทยากรหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนออย่างมืออาชีพ
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รายงานโดย
นางสาวณัฐชากานต์ เซี่ยงหวอง
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

