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สรุปผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการจัดทากรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา
โครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุมดอกบัว สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
---------------------หลักการและเหตุผล
จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การดาเนินการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและ
เยาวชนระหว่างสานั กงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการกับสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 ภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นกระทรวงหลักในการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาโดย
ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง” กระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งในเมืองและชนบท
ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีพันธกิจที่สาคัญคือส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมหรือจัดการศึกษา
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธ ยาศัย ให้ ประชาชน พัฒ นาการศึกษาเพื่อให้ ผู้ เรียนทั้งในและนอกระบบ
มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตลอดจนพัฒนาข้าราชการครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้ได้
มาตรฐานและภายใต้วิสัยทัศน์“คนไทยมีสุขภาวะยั่งยืน” ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
ที่มุ่งเน้นพันธกิจในการจุดประกาย กระตุ้น สนับสนุน พัฒนาระบบสุ ขภาพที่พึงประสงค์ ดังนั้น เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน จึงได้จัดโครงการผู้นาเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา(Leadership for Education Change) โดยมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ Active
Learning กลุ่ มเป้ าหมายคือบุ คลากรที่ทางานเกี่ยวข้องกับการศึกษา และมอบหมายให้ ส ถาบันพัฒ นาครู
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้รับผิดชอบในการดาเนินงาน
โครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา (Leadership for Education Change) โดยจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาด้วยกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 6 กระบวนการเรียนรู้
หลัก ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันพร้อมทั้งเติมเต็ม
จากกัลยาณมิตรที่เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในการศึกษา
ดูงานในองค์กรหน่วยงานที่ประสบความสาเร็จทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งคิดร่วมทางานร่วมในการ
คิดประเด็นการพัฒนาการศึกษา ในการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ รวมกลุ่ม
กันจัดทาโครงการพิเศษอันเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สามารถนาไปแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาในระดับ
พื้นที่และระดับประเทศได้ รวมทั้งการติดตามผลประเมินผลโดยกระบวนการ Reflection & AAR ซึ่งจะ
นาไปสู่การพัฒนาการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนทั้งในระดับประเทศ ระดับพื้นที่ได้อย่างชัดเจน
ในการด าเนิน งานตามโครงการดัง กล่า ว ก าหนดให้ม ีก ารประเมิน ผลการเรีย นรู ้โ ดย
การติด ตามการเปลี ่ย นแปลงของผู ้เ ข้า รับ การพัฒ นา จากการสอบถาม สัม ภาษณ์ผู ้ที่เ กี่ย วข้อ งกับ
ผู้เ ข้า รับ การพัฒ นาในพื้น ที่ สถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์แ ละบุค ลากรทางการศึก ษาจึง ได้กาหนดให้มี
กิจ กรรมการติดตามผลผู้ ผ่ านการพัฒ นาโครงการผู้ นาเพื่อ การเปลี่ย นแปลงทางการศึก ษา รุ่น ที่ 2 โดยมี
การประชุมปฏิบัติการจัดทากรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาขึ้น
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาบุคลากร สคบศ.ให้มีความรู้ ความสามารถในการกาหนดกรอบและแนวทางการ
ติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
2. เพื่อกาหนดกรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาโครงการผู้นาเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
1. ประชุมคณะทางานโครงการเพื่อวางแผนการดาเนินงาน
2. ประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้าประชุม
3. ประสานงานในเรื่องสถานที่ อาหาร เครื่องดื่ม
4. ดาเนินการประชุมปฏิบัติการเพื่อกาหนดกรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา
ด้วยกิจกรรม
- วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดการกาหนดกรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนา
โครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามตารางการประชุม
- ผู้เข้าประชุมร่วมกันวิเคราะห์กรอบและแนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาโครงการ
ผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
5. สรุปผลการประชุม
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการประชุม
วันที่ 27 – 28 พฤศจิ กายน 2559 ณ ห้อ งประชุม ดอกบัว อาคารอานวยการ สถาบัน
พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึก ษา
วิทยากร
1. ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ คณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2. รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ คณาจารย์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ แขนงวิชาบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผู้เข้าประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวนทั้งสิ้น 11 คน ประกอบด้วย
1. บุคลากรกลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย จานวน 7 คน
2. ผู้ผ่านการพัฒนาโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 จานวน 4 คน
งบประมาณ
งบประมาณโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา โดยสานักงานกองทุนสนับสนุนและ
สร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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สรุปผลการประชุม
วิทยากรดาเนินการประชุมดังนี้
1. วิทยากรสอบถามข้อมูลและรายละเอียดการดาเนินงานโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทาง
การศึกษาจากผู้ผ่านการพัฒนาและผู้ดาเนินงานโครงการ เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการจัดทากรอบและแนว
ทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 ทาไมถึงได้เข้าร่วมโครงการนี้
1.2 ความประทับใจที่มีต่อโครงการ
1.3 กระบวนการในโครงการนี้เป็นอย่างไร
1.4 โครงการนี้แตกต่างกับโครงการอื่นอย่างไร (การคัดเลือก กระบวนการพัฒนา การวัด
และประเมินผล
1.5 โครงการพิเศษที่ผู้เข้ารับการพัฒนามีความยั่งยืน/การถ่ายโอน/ความรู้อย่างไร
1.6 เกิดเครือข่ายสังคมออนไลน์อะไรจากโครงการนี้
1.7 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาโครงการในอนาคต
2. วิทยากรนาข้อมูลจากผู้ผ่านการพัฒนาและรายละเอียดโครงการมากาหนดกรอบเค้าโครงหรือ
แนวทางการติดตามผลผู้ผ่านการพัฒนาโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2 และให้ผู้เข้า
ประชุมร่วมช่วยกันพิจารณาปรับปรุง สรุปได้ดังนี้

ด้านกลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับการพัฒนา
บุคลากรที่เข้ารับ
การพัฒนา

ผู้บังคับบัญชาของ
บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา

วิธีการเก็บข้อมูล
สอบถาม
เชิงปริมาณ
สนทนากลุ่ม

สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

ผู้เข้ารับการพัฒนา 38 คน

แบบสอบถาม

ผู้เข้ารับการพัฒนา
- กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออกและ
กทม. 1 กลุ่ม 6 คน
- กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กลุ่ม
6 คน
- กลุ่มเหนือ 1 กลุ่ม 5 คน -17 คน
(แยกตามภาค)
- กลุ่มใต้ 2 คน
ผบ.ของผู้รับการพัฒนา
- ภาคกลางและ กทม. 5 คน
- ตะวันออกเฉียงเหนือ 5 คน
- เหนือ 5 คน รวม 15 คน
- กลุ่มใต้ 2 คน (แยกตามภาค)

แนวการสนทนา
กลุ่ม

แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
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กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับการพัฒนา
ผู้ร่วมงานของบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนา

ทีมกัลยาณมิตร
บุคลากรของ สคบศ.
- บุคลากรโครงการ
- บุคลากรทั่วไป

วิธีการเก็บข้อมูล
สนทนากลุ่ม

สัมภาษณ์
สัมภาษณ์
สัมภาษณ์

กลุ่มเป้าหมาย

เครื่องมือ

ผู้ร่วมงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
- กลุ่มภาคกลาง ภาคตะวันออก และ
กทม. 1 กลุ่ม
- กลุ่มตะวันออกเฉียงเหนือ 1 กลุ่ม
- กลุ่มเหนือ 1 กลุ่ม กลุ่มละ 5 คน รวม
17 คน (แยกตามภาค)
- กลุ่มใต้ 2 คน
ทีมกัลยาณมิตร จานวน 4 คน

แนวการสนทนา
กลุ่ม

แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์
แบบสัมภาษณ์

- บุคลากรโครงการ จานวน 2 คน
- บุคลากรทั่วไป จานวน 4 คน

ด้านเนื้อหา
กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับการพัฒนา
บุคลากรที่เข้ารับการ
พัฒนา

เครื่องมือ

ประเด็นเนื้อหา

1. แบบสอบถาม ตอนที่ 1 สถานภาพ (ภูมิภาค / เพศ /
อายุ / ประสบการณ์ด้านการศึกษา /
สังกัดหรือหน่วยงาน)
ตอนที่ 2 การประเมิน CIPPiest ของ
โครงการ
บริบท
-นโยบาย / การบูรณาการระหว่าง
องค์กร / คุณภาพชีวิตและคุณภาพ
การศึกษา / ความคุ้มค่าของ
งบประมาณ / การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยี / มโนทัศน์การบริหาร
ปัจจัยนาเข้า
-นโยบาย / ผู้เข้ารับการพัฒนา
(recruit) / หลักสูตร (Module 1-6) /
สถานที่ / ความพร้อมด้านอุปกรณ์
งบประมาณ / กัลยาณมิตร / ทีมงาน
สนับสนุน / วิธีการประเมินผล /
เครื่องมือ / การกาหนดระยะเวลาใน
การพัฒนา
กระบวนการ

การวิเคราะห์
ความถี่ ร้อยละ

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
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กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเด็นเนื้อหา

การวิเคราะห์

กิจกรรม Active Learning / การจัด
กิจกรรมของกัลยาณมิตร / วิธีการวัด
ประเมินผล / ความเหมาะสม เพียงพอ
ของสื่อทัศนูปกรณ์ / การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ / การปรับปรุง
ระหว่างการดาเนินงาน / การสร้าง
เครือข่าย
ผลผลิต
-การได้รับความรู้ประสบการณ์
-กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
-การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
-โครงการพิเศษ/นวัตกรรมการศึกษา

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลลัพธ์
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
และชุมชน
- ความยั่งยืนของการพัฒนา
- การขยายผลส่งต่อองค์ความรู้
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนา

ผู้บังคับบัญชาของ

2. แนวการ
สนทนากลุ่ม

- การได้รับความรู้ประสบการณ์
- กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
- การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
- โครงการพิเศษ/นวัตกรรมการศึกษา
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับตนเอง
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นต่อองค์กร
และชุมชน
- ความยั่งยืนของการพัฒนา
- การขยายผลส่งต่อองค์ความรู้
- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อโครงการ

แบบสัมภาษณ์

- คุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์
เนื้อหา
การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
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กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับการพัฒนา
บุคลากรที่ผ่านการพัฒนา

ผู้ร่วมงานของบุคลากร
ที่ผ่านการพัฒนา

ทีมกัลยาณมิตร

เครื่องมือ

ประเด็นเนื้อหา

ทัศนคติในการทางาน
- การใช้ความรู้ประสบการณ์มาพัฒนา
งาน
- การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นและการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา
- ความยั่งยืนของผลการพัฒนา
- การขยายผลส่งต่อองค์ความรู้
- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผู้เข้ารับ
การพัฒนา
แนวการสนทนา - คุณลักษณะ บุคลิกภาพ มุมมอง
กลุ่ม
ทัศนคติในการทางาน
- การใช้ความรู้ประสบการณ์มาพัฒนา
งาน
- การคิดค้นและนานวัตกรรมใหม่ ๆ
มาใช้ในการปฏิบัติงาน
- ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นและการสร้างเครือข่ายทาง
การศึกษา
- ความยั่งยืนของผลการพัฒนา
- การขยายผลส่งต่อองค์ความรู้
- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผู้เข้ารับ
การพัฒนา
สัมภาษณ์
ปัจจัยนาเข้า
-นโยบาย / ผู้เข้ารับการพัฒนา
(recruit) / หลักสูตร (Module 1-6) /
สถานที่ / ความพร้อมด้านอุปกรณ์
งบประมาณ / กัลยาณมิตร / ทีมงาน
สนับสนุน / วิธีการประเมินผล /
เครื่องมือ / การกาหนดระยะเวลาใน
การพัฒนา
กระบวนการ
กิจกรรม Active Learning / การจัด
กิจกรรมของกัลยาณมิตร / วิธีการวัด

การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
เนื้อหา
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กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับการพัฒนา

เครื่องมือ

ประเด็นเนื้อหา
ประเมินผล / ความเหมาะสม เพียงพอ
ของสื่อทัศนูปกรณ์ / การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ / การปรับปรุง
ระหว่างการดาเนินงาน / การสร้าง
เครือข่าย
ผลผลิต
- การได้รับความรู้ประสบการณ์
- กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับ
การพัฒนา
- การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
- โครงการพิเศษ/นวัตกรรมทาง
การศึกษา
- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผู้เข้ารับ
การพัฒนา

บุคลากรของ สคบศ.
- บุคลากรโครงการ

สัมภาษณ์

ปัจจัยนาเข้า
-นโยบาย / ผู้เข้ารับการพัฒนา
(recruit) / หลักสูตร (Module 1-6) /
สถานที่ / ความพร้อมด้านอุปกรณ์
งบประมาณ / กัลยาณมิตร / ทีมงาน
สนับสนุน / วิธีการประเมินผล /
เครื่องมือ / การกาหนดระยะเวลาใน
การพัฒนา
กระบวนการ
กิจกรรม Active Learning / การจัด
กิจกรรมของกัลยาณมิตร / วิธีการวัด
ประเมินผล / ความเหมาะสม เพียงพอ
ของสื่อทัศนูปกรณ์ / การสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ / การปรับปรุง
ระหว่างการดาเนินงาน / การสร้าง
เครือข่าย
ผลผลิต
- การได้รับความรู้ประสบการณ์
- กระบวนการพัฒนาศักยภาพ
- การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
เนื้อหา

การวิเคราะห์
เนื้อหา
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กลุ่มเป้าหมาย
ที่รับการพัฒนา

- บุคลากรทั่วไปของ
สคบศ.

เครื่องมือ

ประเด็นเนื้อหา
การพัฒนา
- การสร้างเครือข่ายทางการศึกษา
- โครงการพิเศษ/นวัตกรรมทาง
การศึกษา
- ความพึงพอใจในภาพรวมต่อผู้เข้ารับ
การพัฒนา
- การรับทราบการดาเนินงานโครงการ
- การรับรู้ต่อวิธีการที่ใช้ในการพัฒนา
ตามโครงการ
- วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาบุคลากรตาม
โครงการปกติที่ทาอยู่
- ความคิดเห็นต่อกระบวนการและ
วิธีการของโครงการ

การวิเคราะห์

การวิเคราะห์
เนื้อหา
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แผนการติดตามประเมินผลโครงการผู้นาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา รุ่นที่ 2

กิจกรรม
ขั้นเตรียมการ
1. ประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางการติดตามประเมินผล
ขั้นดาเนินการ
2. จัดทาเครื่องมือ พิจารณาปรับปรุงคุณภาพของเครื่องมือในการติดตาม
ประเมินผล
3. ดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย
3.1 เก็บข้อมูลจากการวิเคราะห์เอกสาร
3.2 เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม (ผู้เข้ารับการพัฒนา)
3.3 เก็บข้อมูลจากโดยการสัมภาษณ์ (ผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้บังคับบัญชา เพื่อน
ร่วมงาน ทีมกัลยาณมิตร บุคลากร สคบศ.)
3.4 เก็บข้อมูลโดยการสนทนากลุ่ม (ผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อนร่วมงาน)
ขั้นวิเคราะห์ผล เขียนรายงาน และนาเสนอผลงาน
4. วิเคราะห์ข้อมูล
5. เขียนรายงานการประเมินโครงการฯ
6. นาเสนอผลการประเมินโครงการฯ

ระยะเวลาดาเนินการ
ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60
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ภาพถ่ายกิจกรรม

รศ.ดร.ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ และ ผศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
วิทยากรประชุมปฏิบัติการ

อ.ชุติญา หิรัญคุปต์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย

ผู้เข้าประชุมปฏิบัติการ

