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คํานํา 
 

  กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสําคัญในการบริหารจัดการศึกษาของประเทศ 
ผู้บริหารทุกระดับต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการศึกษาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาท่ีมีบทบาทสําคัญในการกํากับ ดูแลการบริหารจัดการ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ มีหน้าท่ีรับผิดชอบใน
การจัดการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชน มีหน้าท่ีสําคัญในการขับเคลื่อนนโยบายสู่ความสําเร็จ จําเป็น
อย่างยิ่งท่ีต้องมีความรอบรู้สถานการณ์ในทุกมิติ ท้ังในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้มีวิสัยทัศน์ 
สามารถดําเนินงานเชิงรุก  นับเป็นสิ่งท้าทายให้ผู้บริหารสถานศึกษาต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ให้สอด
รับกับสถานการณ์ดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ  
  รายงานการประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา โครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกตาม
ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลสําเร็จในการ
ดําเนินโครงการ 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เนื้อหาวิชาหลักสูตร  2) ความรู้ ความเข้าใจในการ
ฝึกอบรม  3) วิทยากร / เทคนิคการฝึกอบรม 4)ปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม 5) ความเหมาะสม
ของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา และการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา  
ผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 33 คน 
  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษาและ
ส่วนราชการต้นสังกัด รวมท้ังหน่วยงานกลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาของส่วนราชการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการสามารถ
ใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดเป็นนโยบายในการจัดการศึกษาตามแนวทางของ
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงาน
ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานทางการพัฒนา ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนา 
รวมท้ังผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ในการนําไปใช้ประโยชน์ สนองต่อเจตนารมณ์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกในต่างประเทศตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest 
University: SWU) เป็นโครงการท่ีดีมาก ความสําเร็จสูงสุดของการอบรมในครั้งนี้ คือ การท่ีผู้บริหาร
สถานศึกษาไทยทุกคนมีมุมมองต่อประเทศจีน คนจีนและการศึกษาจีนเปลี่ยนไปอย่างมาก ทัศนคติ
และมุมมองจากบุคคลภายนอกมองจีนด้วยความคลุมเครือไม่ชัดเจนและแตกต่างกัน หลักสูตรนี้ทําให้
ได้ประจักษ์แก่สายตาและเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่า ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างยอด
เยี่ยม นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชีย คนจีนมีอุดมการณ์ท่ีสูงส่ง อุดมไปด้วยจิตวิญญาณทาง
วัฒนธรรมและคุณธรรม มีความทุ่มเท ตั้งใจและอุทิศตนเพ่ือความเจริญของชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบัน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะถูกสืบสานต่อไปอีกหลายพันปี ในด้านการศึกษาได้เห็นการใช้การศึกษา
เป็นกลไกหลักทุกระดับในการขับเคลื่อนประเทศจีนสู่ความเป็นหนึ่งของโลก ทุกโรงเรียนท่ีได้ไปศึกษา
ดูงานถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ปรัชญาคุณธรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือความเจริญของชาติอย่าง
น่าชื่นชม จนเชื่อได้ว่า ผู้เรียนท่ีอยู่ในระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพในปัจจุบัน จะเป็นคนจีนยุคใหม่ท่ีจะ
สร้างชาติจีนให้รุดหน้าและก้าวกระโดดอย่างมากในอนาคตได้แน่นอน การอบรมครั้งนี้นอกจากผู้เข้า
รับการพัฒนาได้รับความรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์แล้ว ยังได้เปลี่ยนทัศนคติ หัวใจของการเป็น
นักพัฒนาทางการศึกษา ท่ีจะมีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนเพ่ือการศึกษาของชาติอย่างจริงจัง 
และได้แนวคิดท่ีจะนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาท่ีประเทศไทยในบริบททางการศึกษา
ท่ีแตกต่างกัน เพ่ือท่ีเราจะได้เรียนรู้ ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ เติบโตและเดินไปด้วยกันอย่าง
ภาคภูมิตลอดไป ยิ่งไปกว่านัน้คือเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมอบให้กับ
ประเทศไทย  
 ผลการประเมินความเหมาะสมของการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษาพบว่า ในภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นํา
ทางการศึกษามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้าน
ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม รองลงมาคือด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร  รองลงมาคือด้านความ
เหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา รองลงมาคือด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม
และด้านสุดท้ายคือ ด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม  

 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษาในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความพึง
พอใจในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านประโยชน์
และความคุ้มค่า รองลงมาด้านกระบวนการจัดการ รองลงมา ด้านการบริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และการเตรียมการ ลําดับสุดท้ายท่ีมีความ
พึงพอใจมาก คือ ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน   
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บทสรุปสําหรับผู้บริหาร ข 
สารบัญ ค 
สารบัญตาราง จ 
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บทท่ี 1 บทนํา 1 
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   วัตถุประสงค์การศึกษา 3 
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   ตอนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 29 
บทท่ี 3 วิธีดําเนินการ 33 
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บทท่ี 4 ผลการศึกษา 36 
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ตารางท่ี  หน้า 
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4.4 จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามอาย ุ 39 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญ 
  แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) ซึ่ง
เป็นเครื่องมือในการกํากับทิศทางการปฏิบัติงานของกระทรวงศึกษาธิการและส่วนราชการในสังกัด 
โดยเน้อนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์เป็นกรอบในการดําเนินงาน เพ่ือสร้างผลผลิต 
ผลลัพธ์ให้เกิดกับผู้เรียนได้อย่างมีความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ท่ีสามารถตอบสนองต่อเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศได้ท้ังมิติความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม การบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งความสําเร็จต่อเด็ก 
5 ด้านท่ีสําคัญคือ ด้านการเข้าถึง ความเท่าเทียม คุณภาพ ประสิทธิภาพ และด้านการตอบโจทย์
บริบทท่ีเปลี่ยนแปลง โดยเน้นความสําเร็จของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
และความเป็นพลเมืองของผู้เรียน หลักการสําคัญคือ “ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” 
วิสัยทัศน์ “มุ่งพัฒนาผู้ เรียนให้มีความรู้ คู่ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสุข ในสังคม”  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ; มุ่งหวัง ให้คน
ไทยมีคุณธรรมจริยธรรม ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ; 
มุ่งหวัง ให้มีการผลิตครูได้สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษาทุกระดับ ทุกประเภท  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมท้ังงานวิจัยท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของการ
พัฒนาประเทศ ; มุ่งหวังให้กําลังคนได้รับการผลิตและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างศักยภาพ การแข่งขันของ
ประเทศ  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 ขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาและการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต ; มุ่งหวังให้การบริการการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มทุกวัยในระดับท่ีเหมาะสมกับสภาพ
บริบทและสภาพพ้ืนท่ี  ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา; 
มุ่งหวังให้คนไทยได้รับโอกาสในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์
พัฒนาระบบบริหารจัดการ และส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ; มุ่งหวังให้มี
การใช้ทรัพยากรท้ังด้านงบประมาณและบุคลากรได้อย่างคุ้มค่า นับเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เป็นเอกสารอ้างอิงเพ่ือทําวิจัย
สถานศึกษา เป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา  
  ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน ท่ามกลางกระแส แห่งความเป็น โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
การปรับเปลี่ยนการแข่งขัน เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งม่ันของสังคม ท่ีดําเนินไป อย่าง
รวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบท และ โครงสร้างการบริหาร ของการบริหารจัด
การศึกษา ภายใต้สาระแห่งบทบัญญัติ ของกฎหมายการศึกษา ท่ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542” เป็นการจัด โครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพ เชิง
นโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอํานาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ของท้องถ่ินเป็นสําคัญ ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเปรียบได้ว่า เป็นจอมทัพสําคัญ ท่ีจะนําพาองค์กร ให้
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ก้าวไปในกระแสแห่งการปฏิรูป ได้อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง ทางบริบท (Context) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ“ ผู้บริหารมืออาชีพ ”  
จึงจะเหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ท่ีจะทําหน้าท่ีสําคัญ ให้ไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ โดยการ
กําหนดเป็นยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติ ท่ีแสดงให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิด
ประสทิธิภาพสูงสุด ในการบริหารจัดการศึกษา ภายในสถานศึกษาแห่งนั้น ดังนั้น ผู้บริหาร หรือผู้นํา 
จะต้องมีคุณสมบัติเหมาะสม มีพฤติกรรม ในการนําท่ีถูกต้อง เหมาะสม เพราะความสําเร็จของงาน 
ทุกด้าน ขององค์การ ข้ึนอยู่กับผู้บริหาร หรือผู้นํา ซึ่งจะวินิจฉัยสั่งการ หรือตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ 
เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ของผู้บริหาร หรือผู้นํา นั้น ควรท่ีจะ
ประกอบด้วยเรื่องท่ีสําคัญ ได้แก่ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา 
คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ และ คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร 
  สืบเนื่องจากนโยบายโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ของประธานาธิบดี  
สี จิ้นผิง  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road) มี
รากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต เม่ือสองพันกว่าปีมาแล้ว ใช้เงินลงทุนมหาศาลเก่ียวข้องกับ 
60 ประเทศ ในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป แอฟริกาตะวันออกและเหนือ ส่งผลต่อร้อยละหกสิบห้า
ของประชากรโลก มีผลกระทบต่อหนึ่งในสามของเศรษฐกิจโลก และหนึ่งในสี่ของการค้าโลก จึงเร่ง
พัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) เป็น
หน่วยงานหลักอันดับต้น ๆ ของประเทศท่ีเป็นหลักในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ และพัฒนา
ความร่วมมือทางการศึกษากับหน่วยงานทางการศึกษาชั้นนําต่างๆ ของต่างประเทศ เพ่ือพัฒนา
ความรู้ พัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้ความสําคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ชาติ อีกท้ัง
ยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาเพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันอีกด้วย 
ทางจีนจึงได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังในเอเชียและยุโรป 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและผู้บริหารเพ่ือร่วมกันพัฒนาการศึกษาอันเป็นฐานการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของจีนของภูมิภาคและของโลก 
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จึงได้ประสานทําความ
ร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาผู้นําทางการศึกษา ซึ่งเป็นผู้บริหารสถานศึกษาทุก
สังกัด เข้ารับการพัฒนา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีกําหนด 30 วัน ตั้งแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 
– 27 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือเป็นการประเมินผลโครงการเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารรุ่น
ต่อๆไป จึงได้จัดทํารายงานการประเมินผลหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเ พ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก: 
Educational Leadership Training Program for Thai School Leaders (CBSEL) ตามความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 นี้ข้ึน  
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2. วัตถุประสงค ์
  รายงานการประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ใน
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก: Educational Leadership Training Program for Thai School Leaders (CBSEL) ตาม
ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหวา่งวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 นี ้มีวัตถุประสงค์ ดังนี ้
  2.1  เพ่ือประเมินผลการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา โครงการ
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  2.2 เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษา ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียน
และประชาคมโลก 
 
3. ขอบเขต 
  3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ในโครงการ
พัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก: 
Educational Leadership Training Program for Thai School Leaders (CBSEL) ตามความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 ใน 5 ประเด็นหลัก ได้แก่ 1) เนื้อหาวิชาหลักสูตร  
2) ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม  3) วิทยากร / เทคนิคการฝึกอบรม 4)ปัจจัยเก้ือหนุนใน 
การจัดฝึกอบรม 5) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา 
  3.2 ขอบเขตด้านประชากร ประกอบด้วย ผู้เข้ารับการพัฒนาตามโครงการ ฯ 
จํานวนรวมท้ังสิ้น 33 คน 
  3.3 ขอบเขตด้านเวลา  ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังดําเนินการพัฒนา 
ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560  
 
4. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  
  4.1 ผลการประเมินผลทําให้ได้ข้อมูลสําคัญถึงความสําเร็จของการดําเนินการ
พัฒนาตามหลักสูตร ในประเด็นหลัก 5 ประเด็น เก่ียวกับ 1) เนื้อหาวิชาหลักสูตร  2) ความรู้ ความ
เข้าใจในการฝึกอบรม  3) วิทยากร / เทคนิคการฝึกอบรม 4)ปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม  
5) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา  
  4.2 สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษาได้ทราบถึงระดับ 
ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา  
  4.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษาและส่วนราชการ 
ต้นสังกัด รวมท้ังหน่วยงานกลางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สามารถใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้บริหารสถานศึกษาของส่วนราชการ 
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  4.4 ผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้เป็นข้อมูลสําคัญในการตัดสินใจเพ่ือกําหนดเป็น
นโยบายในการจัดการศึกษาตามแนวทางของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและในส่วนท่ีเก่ียวข้อง
ต่อไป 
 
5. คํานิยามศัพท์เฉพาะ 
  5.1 โครงการ CBSEL หมายถึง โครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาใน
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลก: Educational Leadership Training Program for Thai School Leaders (CBSEL) ตาม
ความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชน
จีน ท่ีพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 
พฤศจิกายน 2560 
  5.2 หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา หมายถึง องค์ความรู้ ประสบการณ์ และ
กระบวนการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาไทย ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันท่ี  
29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 
  5.3 การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value Judgment) การดําเนินงานการพัฒนาตาม
หลักสูตรโครงการ CBSEL ใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนา ตาม
หลักสูตร และ 2) การประเมินความพึงพอใจ  
  5.4 ความสําเร็จของการดําเนินการพัฒนา ตามหลักสูตร CBSEL หมายถึง  
ระดับความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อโครงการโดยเทียบกับเกณฑ์  ในประเด็นหลัก 5 
ประเด็น ได้แก่  1) เนื้อหาวิชาหลักสูตร  2) ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม  3) วิทยากร / 
เทคนิคการฝึกอบรม 4) ปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม 5) ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการพัฒนา 
  5.5 การประเมินความพึงพอใจ หมายถึง ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมี
ต่อการดําเนินโครงการ  3 ด้าน ได้แก่  ด้านการบริการ ด้านกระบวนการจัดการ และด้านประโยชน์
และความคุ้มค่า 
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บทท่ี 2 
องค์ความรู้ หลักการและแนวคิดทฤษฎี 

 
  การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเ พ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก: 
Educational Leadership Training Program for Thai School Leaders (CBSEL) ตามความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 ฉบับนี้ ได้ตรวจสอบเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ดังนี ้

ตอนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับภาวะผู้นําทางการศึกษา 

ตอนท่ี 2 หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  

  ตอนท่ี 3 การฝึกอบรม 

 ตอนท่ี 4 แนวคิดทฤษฎีในการประเมินผล 

ตอนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
ตอนท่ี 1 แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้องกับภาวะผู้นําทางการศึกษา 
  ภายใต้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา ในยุคของการบริหารจัดการศึกษา
ไทยในปัจจุบัน ท่ามกลางกระแส แห่งความเป็น โลกาภิวัฒน์ (Globalization) ซึ่งอยู่ภายใต้เงื่อนไข 
การปรับเปลี่ยนการแข่งขัน เพ่ือสร้างข้อได้เปรียบ และความมุ่งม่ันของสังคม ท่ีดําเนินไป อย่าง
รวดเร็ว รุนแรง และมีความหลากหลายนั้น ต่างก็ส่งผลกระทบต่อวงวิชาชีพ โดยเฉพาะด้านการศึกษา 
ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการปรับเปลี่ยนบริบท และ โครงสร้างการบริหาร ของการบริหารจัด
การศึกษา ภายใต้สาระแห่งบทบัญญัติ ของกฎหมายการศึกษา ท่ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542” เป็นการจัด โครงสร้างการบริหารการศึกษา โดยยึดหลักของการมีเอกภาพ เชิง
นโยบาย หลากหลาย ในการปฏิบัติ โดยเน้นระบบการกระจายอํานาจ และการยึดหลักการมีส่วนร่วม 
ของท้องถ่ินเป็นสําคัญ  
 สาระสําคัญ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ. ศ. 2542 นั้น ได้เสนอแนวคิด และ 
วิธีการจัดการศึกษา ท่ีท้าทายหลายด้าน จึงเป็นเสมือนกฎหมายปฏิรูปการศึกษา ดังจะเห็นได้ว่า ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินี้ ให้ความสําคัญกับการปฎิรูป ในด้านต่างๆ คือ ปฏิรูประบบ
การศึกษา ให้สอดรับซึ่งกันและกัน ท้ังระบบ ปฏิรูปแนวการจัดการศึกษา โดยให้ยึดผู้เรียน เป็นสําคัญ 
ปฏิรูปหลักสูตร และเนื้อหาสาระ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ ท้ังในระบบและนอกระบบโรงเรียน 
ปฏิรูประบบการบริหาร และการจัดการศึกษา ท้ังหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองท้องถ่ิน และ
เอกชน โดยเน้นเรื่อง การกระจายอํานาจ และการมีส่วนร่วม ปฏิรูประบบครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา มุ่งเน้นให้มีการยกระดับ สถานภาพของวิชาชีพครู การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพครู 
ปฏิรูประบบทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา เพ่ือระดมทรัพยากรมาให้เพ่ือการศึกษา ปฏิรูป
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ระบบประกัน คุณภาพการศึกษา เน้นเรื่องของการประกันคุณภาพภายใน และให้มีการรับรอง และ
ประเมินผลมาตรฐาน จากองค์กรภายนอก และปฏิรูปสื่อ และเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา มุ่งให้มีการ
ผลิตใช้สื่อ และเทคโนโลยี ในรูปแบบท่ีหลากหลาย ท่ีมีคุณภาพ (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 2544)  
 การปฏิรูปการศึกษา มุ่งให้เกิดคุณภาพ ท้ังในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัย
ต่างๆ โดยมุ่งหวังให้การจัดการศึกษา พัฒนาท้ังระบบ ( Whole School Approach : WSA) บุคคล
ท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่ง ท่ีจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา เพราะ
ต้องเป็นผู้นํา และผู้ประสานความร่วมมือ จากทุกฝ่าย ท่ีมีความสามารถทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
ในเรื่องการเรียน การสอน และการเรียนรู้ รวมท้ังประสานสัมพันธ์ ระดมและจัดสรรทรัพยากร ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (สุพล วังสินธ.์ 2545) 
 ผู้บริหารสถานศึกษา จึงเปรียบได้ว่า เป็นจอมทัพสําคัญ ท่ีจะนําพาองค์กร ให้ก้าวไปใน
กระแสแห่งการปฏิรูป ได้อย่างมีเกียรติ และศักดิ์ศรี ผู้บริหารสถานศึกษา ในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง 
ทางบริบท (Context) หลากหลายส่วนนั้น น่าจะเปรียบได้กับ“ผู้บริหารมืออาชีพ” จึงจะเหมาะสม
กับสภาพการณ์ปัจจุบัน ท่ีจะทําหน้าท่ีสําคัญ ให้ไปสู่เป้าหมายท่ีพึงประสงค์ โดยการกําหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา สู่การปฏิบัติท่ีแสดงให้เห็นศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ในการบริหารจัดการศึกษา ภายในสถานศึกษาแห่งนั้น  
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษา  
 1. คุณลักษณะด้านบุคลิกลักษณะท่ีดี คือ เป็นผู้มีความรู้  เป็นผู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  
เป็นผู้มีความกล้าหาร  เป็นผู้มีความเด็ดขาด  เป็นผู้มีความแนบเนียน มีกิริยาวาจาท่ีถูกต้องเหมาะสม  
เป็นผู้มีความยุติธรรม  เป็นผู้มีลักษณะท่าทางการแสดงออกท่ีดี  เป็นผู้ท่ีมีความอดทน เป็นผู้ท่ีมีความ
กระตือรือร้น  เป็นผู้ท่ีไม่เห็นแก่ตัว  เป็นผู้มีความตื่นตัวหรือระมัดระวังอยู่เสมอ  เป็นผู้มีความพินิจ
พิจารณาสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล เป็นผู้มีความสงบเสงี่ยม  เป็นผู้มีความสงรักภักดี เป็นผู้มีมนุษย์
สัมพันธ์ท่ีดี เป็นผู้มีความสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี  
 2. คุณลักษณะด้านความเป็นผู้นํา  ได้แก่ ความมีชีวิตชีวา และทนทาน (Vitality and 
Endurance) จะต้องมีความคล่องแคล่วว่องไว ตื่นตัวอยู่เสมอ พร้อมอยู่เสมอ ท่ีจะรับสถานการณ์ทุก
ชนิด ปรับตัวได้ เปลี่ยนแปลงได้ และร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ มีความอดทน ต่อการทํางานหนัก และ
นานๆ ทนต่อความลําบาก เจ็บช้ําได้ โดยไม่ปริปาก หรือแสดงอาการ ท้อแท้ให้พบเห็น ความสามารถ
ในการตัดสินใจ (Decisiveness) จะต้องตัดสินใจถูกต้อง ตัดสินใจ ได้เร็ว และเต็มใจเสมอ ท่ีจะเป็นผู้
ตัดสินใจด้วยตัวเอง ในเม่ือมีปัญหาใดๆ เกิดข้ึน ความสามารถในการจูงใจคน (Persuasiveness) 
ผู้นําท่ีสามารถชักจูง ให้ผู้ อ่ืนร่วมมือกับตนได้เท่านั้น ท่ีจะได้รับความสําเร็จ ความรับผิดชอบ 
(Responsibility)  ความฉลาดไหวพริบ (Intellectual Capacity) ความฉลาดไหวพริบ จําเป็นท่ีสุด 
สําหรับผู้บริหาร หรือผู้นํา ท่ีจะใช้ในการบริหารงาน หรือใช้ในการวินิจฉัยสั่งการ  
 3. คุณลักษณะด้านความรู้ทางวิชาการ  ความรู้ทางวิชาการ ได้แก่ การศึกษาวิชาการท่ัวไป 
การศึกษาด้านวิชาชีพ และการศึกษา ให้เกิดความรอบรู้ เชี่ยวชาญในแขนงวิชาท่ีคนสนใจ สําหรับใช้
จัดระดับความรู้ และประสบการณ์ ในการทํางานของบุคคลท่ีมาทํางาน ในการเป็นผู้บริหาร 
 4. คุณลักษณะด้านความสามารถในการบริหาร ได้แก่ การใช้แผนเป็นเครื่องมือ ในการ
บริหารโรงเรียน อย่างมีประสิทธิภาพในการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง การให้ชุมชน มีส่วน
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ร่วมในการจัดทําแผน การมอบหมายงานให้บุคลากร ทําตามความรู้ ความสามารถ การควบคุม 
กํากับ ติดตาม นิเทศงาน  ความสามารถในการสนับสนุนให้บุคลากร เกิดความมุ่งม่ันในการพัฒนา 
ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร พัฒนาตนเอง และพัฒนางาน การจัดสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวก 
และประโยชน์ตอบแทน ความสามารถในการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
ได้แก่ การจัดกิจกรรม ทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริม
การเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม การจัดสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียน ให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู้ 
ความสามารถในการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนางาน ความสามารถในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน อย่างต่อเนื่อง ใช้วิธีการ
ท่ีหลากหลาย ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นําผลการประเมินไปนิเทศ และพัฒนางานการบริหาร เพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย  
 ปัจจัยเสริมสร้างความเป็นนักบริหารมืออาชีพ นอกจากคุณลักษณะ และบทบาทท่ีสําคัญ 
ของการเป็นนักผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ดังได้กล่าวมาแล้วนั้น ยังมีปัจจัยเสริมบางประการ ท่ีจะ
เป็นตัวชี้วัด (Indicators) สําคัญ ของการเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ได้อย่างสง่างาม เป็นท่ี
ยอมรับของทุกฝ่าย ต่อการปฏิบัติภารกิจตามบทบาท หน้าท่ี เชิงบริหารจัดการศึกษา ในสถานศึกษา 
ปัจจัยบ่งบอกความสําคัญเหล่านี้ ได้แก่  
 1. คุณวุฒิด้านการศึกษา เป็นตัวบ่งชี้ท่ีสําคัญจะต้องมี กล่าวคือ ต้องมีคุณวุฒิด้านการศึกษา 
ตรงตามคุณสมบัติ ท่ีกําหนดในกฎหมายวิชาชีพ โดยเฉพาะในยุคปฏิรูปการศึกษา ท่ีต้องการมืออาชีพ
ทางการบริหาร บุคคลเหล่านี้ ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี โท เอก ด้านการศึกษา เป็นสําคัญ  
 2. ประสบการณ์การปฏิบัติงาน ต้องมีประสบการณ์สั่งสม ในการปฏิบัติงานท่ีผ่านมา 
โดยเฉพาะประสบการณ์ด้านการบริหารทางการศึกษา ในองค์กรทางการศึกษาระดับต่างๆ ใน
ตําแหน่งทางการบริหารการศึกษา ท่ีได้ดําเนินบทบาทภารกิจ ตามสายงานท่ีกําหนดไว้  
 3. ประสบการณ์การฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน ผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ ต้องได้รับการ
เพ่ิมพูน ประสบการณ์ ทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง ท้ังในด้านการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ การศึกษาดูงาน จากแหล่งวิทยาการความรู้ สามารถนําประสบการณ์ท่ีได้รับ มา
พัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 4. การสร้างผลงานทางวิชาการ เป็นองค์ประกอบ ของการสร้างนักบริหารการศึกษา ก้าวสู่
มืออาชีพ โดยมีผลงานทางวิชาการ เป็นเครื่องมือยืนยัน ถึงศักยภาพดังกล่าว ผลงานสามารถจัด
กระทําได้หลายรูปแบบ ท้ังด้านการวิเคราะห์ งานวิจัย การเขียน และเรียบเรียง เอกสารทางวิชาการ 
การเขียนบทความ ตํารา ฯลฯ ออกเผยแพร่แก่หน่วยงานอ่ืนๆ ให้แพร่หลายท่ัวถึง รวมท้ังการเป็น
วิทยากร เผยแพร่ความรู้ นวัตกรรมต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธภิาพ  
 5. ผลงานดีเด่นท่ีสั่งสมไว้ ผลสําเร็จจากการปฏิบัติงาน ของผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ อาจ
ดูจากหลักฐาน ท่ีเป็นผลงานท่ีสั่งสมไว้ จนเป็นท่ีประจักษ์แก่ชุมชน สังคม หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และ
เป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย  
 6. ลักษณะเฉพาะของเอกัตตะบุคคล เป็นลักษณะเฉพาะตัว (Character) ท่ีนักบริหาร
การศึกษามืออาชีพ ควรเสริมสร้างให้บังเกิดข้ึน ได้แก่ มีบุคลิกท่ีดี สง่างาม น่านับถือ มีความ
ขยันหม่ันเพียร สัมมาอาชีพ มีความรับผิดชอบสูงท้ังต่อตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน มีความซื่อสัตย์ 
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สุจริต ตรงต่อเวลา บริหารเวลาได้ดี กระตือรือร้นในการทํางาน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รักษา
ระเบียบวินัยได้ดี เป็นแบบอย่างท่ีด ี
 พรอัญชลี พุกชาญค้า (2560) ได้กล่าวถึง ภาวะผู้นําภาวะผู้นําของผู้บริหารการศึกษาไทยใน
ศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ภาวะผู้นําต่อตนเอง ภาวะผู้นําต่อคน และภาวะผู้นําต่องาน
ใน 7 ประเด็นได้แก่ 
 1.ภาวะผู้นําเน้นเป้าหมาย ต้องสามารถสร้างปรัชญาตนเอง ชี้นําตนเอง มีวิสัยทัศน์ จิต
วิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความเข้าใจแก่คนรอบข้างเก่ียวกับเป้าหมายของการจัดการศึกษา
ในศตวรรษท่ี 21 ปลูกจิตวิญญาณคนรอบข้าง เปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ปกครอง ครู ชุมชน ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  
 2. ภาวะผู้นําการเห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ ต้องเป็นผู้นําท่ีคิดบวก ส่งเสริมสนับสนุนครู
และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ ยึดหลักการบริหารท่ีเห็นคุณค่าความเป็น
มนุษย์ “เราจะเติบโตไปด้วยกัน” 
 3. ภาวะผู้นําในการวางแผน พัฒนาคนเองรอบด้านอย่างเป็นระบบ โดยการทําแผนพัฒนา
ตนเอง Individual Development Plan   มุ่งเป้าหมายในระยะเวลาท่ีกําหนด จักทําแผนพัฒนาตน
เอวของครู การคัดเลือกคนเก่ง โรงเรียนเก่งมาพัฒนาเพ่ือเป็น “แม่ไก่” เพ่ือพัฒนาผู้อ่ืนต่อไป จัดให้มี
แผนพัฒนานักเรียนรายบุคคลโดยมีผู้ปกครองให้การสนับสนุน การมีแผนพัฒนาโรงเรียนมุ่งเป้าหมาย 
รอบด้าน พิจารณาความเสี่ยง การแบ่งภาระความรับผิดชอบแต่ละระดับ การพัฒนาหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอน 
 4. ภาวะผู้นําบริหารทรัพยากร เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ ประสานงาน มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับ
คนรอบด้าน สร้างสภาพเอ้ือต่อการเรียนรู้ สภาพชั้นเรียน สภาพแวดล้อมในสถานศึกษา  
 5. ภาวะผู้นําแสวงหาความร่วมมือ เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ ร่วมประชุมอบรม การจัดทํา
โรงเรียนพ่ีโรงเรียนน้อง การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ หาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาพัฒนาครู  
 6. ภาวะผู้นําในการวิจัย เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ทางวิชาการ ส่งเสริมครูใช้กระบวนการวิจัยในการ
จัดการเรียนการสอน สอนเด็กให้คิดวิเคราะห์ คิดเป็น ลงมือทํา นําไปใช้ในชีวิตจริง สร้างนวัตกรรม  
 7. ภาวะผู้นําในการบูรณาการ เป็นผู้มองอย่างรอบด้านองค์รวม บูรณาการหลักสูตร 
สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเป็นเนื้อเดียวกัน มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาการศึกษา 
 พอสรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการบริหาร จัดการ มี
วิสัยทัศน์ ในการบริหารการศึกษา ให้ทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผู้นํา มีมนุษยสัมพันธ์ เป็นท่ี
ยอมรับ ของผู้เก่ียวข้อง และมีความเป็นประชาธิปไตย เพ่ือนําไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนทุก
คนมีความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ และคุณสมบัติ ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อย่าง
แท้จริง ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา ท่ีมีประสิทธิภาพ ในยุคปฏิรูปการศึกษา ควรมีลักษณะท่ีสําคัญ 
คือ นักพัฒนา นักแก้ปัญหา นักตัดสินใจ นักประนีประนอม นักการฑูต นักวางแผน นักปกครอง และ
นักปราชญ ์
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ตอนท่ี 2 หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 

 จากเอกสารคู่มือการอบรมโครงการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา 
ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (2560) ได้กล่าวถึงหลักสูตรดังกล่าวไว้ดังนี ้

หลักการและเหตุผล 
 สืบเนื่องจากนโยบายโครงการเส้นทางสายไหมศตวรรษ 21 ของประธานาธิบดี สี จิ้นผิง 
“หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง (One Belt, One Road) มีรากฐานมาจากเส้นทางสายไหมในอดีต เม่ือสอง
พันกว่าปีมาแล้ว ใช้เงินลงทุนมหาศาลเก่ียวข้องกับ 60 ประเทศ ในเอเชีย ตะวันออกกลาง ยุโรป 
แอฟริกาตะวันออกและเหนือ ส่งผลต่อร้อยละหกสิบห้าของประชากรโลก มีผลกระทบต่อหนึ่งในสาม
ของเศรษฐกิจโลก และหนึ่งในสี่ของการค้าโลก จึงเร่งพัฒนาทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้รับมอบหมายให้เดินทางไปศึกษาดูงานและพัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนํา
ต่างๆ ท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือนําหลักการและความรู้มาพัฒนาระบบการเรียนการสอน สร้าง 
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนั้นยังให้ความสําคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ชาติ เพ่ือ
เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมอันดีงามของแต่ละประเทศ อีกท้ังยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาเพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันอีกด้วย เพ่ือขยายโครงสร้างการศึกษา
ภาษาจีนสู่นานาชาติ ทางจีนจึงได้เดินทางไปทําความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน 
ท้ังในเอเชียและยุโรป เพ่ือให้นักศึกษาได้ไปฝึกงาน  อีกท้ังยังจัดโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  จีน
มุ่งม่ันในการให้พัฒนาการศึกษาอันเป็นรากฐานของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจีนและของ
โลก  

ปรัชญาและแนวคิด 
 ความร่วมมือทางด้านการศึกษาของไทย-จีนนั้น เป็นการบูรณาการทรัพยากรมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การเปิดโลกทัศน์และส่งเสริมการศึกษาให้เป็นสากล
ภายใต้แนวคิดของ“นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” 

หลักการเรียนรู้และพัฒนา 
 เรียนรู้ทฤษฏีพ้ืนฐานและสามารถประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษา สามารถนําความรู้
ในการอบรมไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างความรู้ความสามารถในการ
บริหารและการจัดการศึกษา เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน มีแนวทางและวิธีการบริหาร
จัดการศึกษา เข้าใจและตระหนักถึงการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 21  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (1) ส่งเสริมความก้าวหน้าภายใต้ความร่วมมือระหว่างไทย-จีน  
 (2) เพ่ือเข้าใจการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและนโยบายการบริหารการศึกษาของจีน 
 (3) เสริมสร้างความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มาสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ จากองค์ความรู้ เน้นการ
บริหารจัดการท่ีทันต่อยุคสมัย ใช้ความรู้และทฤษฎีเป็นพ้ืนฐานเพ่ือปรับปรุงการบริหารสถานศึกษา 
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 (4) เพ่ิมพูนทักษะผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงความสามารถในการสื่อสารระหว่างสอง
วัฒนธรรม ทักษะการวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากร
ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 (5) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหาร
สถานศึกษาในมิติต่างๆ ระหว่างไทยและจีน 

ข้ันตอนในการพัฒนา 
1. การประสานงานระหว่างประเทศเพ่ือคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา 
2. แนะนําและชี้แจงวัตถุประสงค์โครงการ การแนะนําสถานท่ี  
3. การดําเนินการอบรม บรรยาย อภิปราย สะท้อนผล โดยศาสตราจารย์และ

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
4. การศึกษาดูงาน การเยี่ยมชมสถานท่ีประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของเมือง 
5. งานเสวนาระหว่างผู้บริหารฝ่ายไทยและจีน  

โครงสร้างและหน่วยการเรียนรู ้
 ทฤษฎีพ้ืนฐานทางการศึกษา การปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาผู้บริหารมืออาชีพ การบริหาร
จัดการโรงเรียน การพัฒนาบุคลากรคร ูและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีน 

สาระการเรียนรู ้ประกอบด้วยภาคทฤษฎ ีภาคศึกษาดูงาน และการเสวนาทางวิชาการ 
     1) ภาคทฤษฎี เป็นการบรรยายในห้องเรียน โดยคณาจารย์ มหาวิทยาลัยซีหนานและ
ผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้  

1. ภาพรวมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของเมืองฉงชิ่ง โดย โจว เจี้ยนก๋ัว  หัวหน้าสํานักงาน
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มหานครฉงชิ่ง 

2. “นโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” จุดยุทธศาสตร์และความได้เปรียบในด้านการพัฒนา
การศึกษาของมหานครฉงชิง่ โดย  หลิว หยินเซิง  สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. แนวโน้มการพัฒนาการศึกษาจีนในปัจจุบันและอนาคต โดย ศาสตราจารย์หลิว อ้ีปิง 
มหาวิทยาลัยซีหนาน 

4. จุดกําเนิดและการพัฒนาการศึกษาของจีน โดย ศาสตราจารย์หนี เซิงลี่ มหาวิทยาลัยซี
หนาน 

5. ผลการปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับภูมิภาค และการพัฒนาโรงเรียนใน
ชนบท โดย ผู้อํานวยการโรงเรียนหวาง อ้ี 

6. แนวคิดจากการบรรยายเรื่องการปฏิรูปการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของจีน โดย ศาสตราจารย์
เซี่ย ไห่ยิง 

7. การปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของจีน โดย ศาสตราจารย์ซ่ง หนาย
ชิ่ง มหาวิทยาลัยซีหนาน 

8. การบริหารสถานศึกษาและการเป็นผู้นําและการปฏิบัติงานของผู้อํานวยการ โดย  
คุณหลี่ ต้าเซิง นักวิจัยจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรทางการศึกษาเจียงเป่ยฉงชิ่ง 
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9. บนเรียนของผู้อํานวยการโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียง โดย ผู้อํานวยการโรงเรียนถาน จิน 
โรงเรียนหนานอ้ันซานห ู

10. โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 โดย ผู้อํานวยการ.
เฉินหยี โรงเรียนมัธยมเหอชวน และ ผู้อํานวยการ.เติ้งเวย โรงเรียนประถมเฉาหยาง 

11. จุดยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนและแผนการ โดย ศาสตราจารย์หยี เจ๋อหยวน ฝ่าย
การศึกษา มหาวิทยาลัยซีหนาน 

12. การตรวจสอบและปัญหาแผนการพัฒนาโรงเรียน โดย คณะผู้เชี่ยวชาญ  ศาสตราจารย์
หยี่เจ๋อหยวน, ศาสตรจารย์หวาง มู่ฮวา 

13. การจัดการศึกษาในรูปแบบใหม่และการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน โดย 
ศาสตราจารย์เจ้า ซินฟู่ มหาวิทยาลัยซีหนาน 

14. การศึกษาเชื่อมโยงระหว่างครอบครัว โรงเรียนและสังคม โดย นักวิจัยกัวเสี่ยวน่า 
หัวหน้าศูนย์วิจัยการศึกษามหานครฉงชิ่ง 

15. วิกฤตการณ์และการบริหารโรงเรียน โดย ศาสตราจารย์หยาง ติ้ง มหาวิทยาลัยซีหนาน 
16. การสอนเนื่องด้วยให้ความสนใจด้านจิตใจความคิด และความรู้เป็นสําคัญ โดย 

ศาสตราจารย์จาง เหลียงฟู่ มหาวิทยาลัยซีหนาน 
17. การจัดการและการสอนเด็กเล็ก โดย ผู้อํานวยการหลี่ หย่งเทา โรงเรียนประถมเห่อ

โหยว อําเภอเตี้ยนเจียง 
18. วิจัยการสอนภายในโรงเรียน โดย คุณจู ฟู๋หรง นักวิจัยจากสถาบันพัฒนาบุคคลากรทาง

การศึกษาเจียงเป่ยฉงชิ่ง 
19. การรับประกันและยกระดับคุณภาพการศึกษาในระดับมัธยมและประถมศึกษา โดย 

ผู้เชี่ยวชาญจากต่างมณฑล 
20. การจัดสรรและบริหารโรงเรียน โดย ผู้อํานวยการโรงเรียนจาง ว่านฉง โรงเรียนซี

หนานต้าเสวียฟูจง 
21. การสร้างพหุนิยมและการปฏิรูปการศึกษาเชิงลึก โดย ผู้อํานวยการโรงเรียนเฉิน หยี 

โรงเรียนเหอชวน 
22. การพัฒนาผู้อํานวยการโรงเรียนสู่มืออาชีพ โดย รองผู้อํานวยการหลิวย่าหลิน โรงเรียน

มัธยมปาสู่ และผู้อํานวยการ.หลิวเจียนเวิน โรงเรียน.ประถมฉางโซวสือเยี่ยน 
23. ความท้าทายเรื่องการปฏิรูปการบริหารท่ีมีต่อผู้อํานวยการโรงเรียน โดย ศาสตราจารย์

หวาง มู้ฮวา ฝ่ายการศึกษามหาวิทยาลัยซีหนาน 
24. กําหนดแผนการพัฒนาวิชาชีพในอนาคต โดย ศาสตรจารย์เซี่ย ไห่ยิง มหาวิทยาลัยซี

หนาน 

   2) การศึกษาดูงาน 
1. เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมเฉาหยาง  
2. เยี่ยมชมโรงเรียนมัธยมเฉาหยาง  
3. ดูการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนเฉิงเจียง  
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4. เยี่ยมชมการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนประถมเหรินหมิน  
5. เยี่ยมชมและแบ่งปันแนวคิดด้านการศึกษาโรงเรียนหนานคาย  
6. เยี่ยมชมโรงเรียนฉงชิ่งอีจง  
7. แบ่งบันกรณีศึกษาด้านการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมเซี่ยเจีย

วัน  
8. เยี่ยมชมการปฏิรูปหลักสูตรของโรงเรียน โรงเรียนประถมเซี่ยเจียวัน  
9. เยี่ยมชมโรงเรียนเป่ยเป้ยเฉาหยาง  
10. ดูการเรียนการสอนของศูนย์อาชีวศึกษาเป่ยเป้ย  
11. เยี่ยมชมโรงเรียนซีหนานต้าเสวียฟูจง  
12. เยี่ยมชมโรงเรียนซีหนานต้าเสวียฟูเสี่ยว  
13. เยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลซีหนานต้าเสวีย 

    การอภิปราย 
1. หัวข้ออภิปราย 1  การพัฒนาโรงเรียนและวัฒนธรรม  
2. หัวข้อการอภิปราย  2 ทําอย่างไรจึงจะเพ่ิมศักยภาพความเป็นผู้นําของผู้อํานวยการ

โรงเรียนได ้
3. หัวข้อการอภิปราย 3 ทําอย่างไรให้การบริหารโรงเรียนในระดับประถมและมัธยมมี

ประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับประถมและมัธยม   
4. การอภิปราย 4  โอกาสและความท้าทายของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
5. การอภิปราย 5  การพัฒนาผู้อํานวยการโรงเรียนสู่มืออาชีพ 

   3) การเสวนาทางวิชาการ 
 ภาวะผู้นําทางการศึกษา 
 สรุปการอบรบและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

แนวทางการพัฒนา 
 การเรียนรู้ภาคทฤษฎีโดยศาสตราจารย์และคณะผู้บริหารฝ่ายจีน 29 ท่าน การบรรยาย การ
เสวนา การศึกษาดูงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

สื่อท่ีใช้ในการพัฒนา  PowerPoint  กรณีตัวอย่าง การเรียนรู้จากสภาพจริง  

ระยะเวลา   30 วัน 
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 ผู้อํานวยการโรงเรียน และคณาจารย์จากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา      
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การวัดและประเมินผล 
1. เข้าร่วมกิจกรรมตลอด ระยะเวลาในการเข้ารับการพัฒนา 
2. การนําเสนอองค์ความรู้ท่ีได้รับ 
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4. ใบงาน 

 
ตอนท่ี 3 การฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมมีผู้ ให้ความหมายของการฝึกอบรมไว้  ดั งนี้  ตามพจนานุกรรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525 กล่าวว่า “ฝึก” หมายถึง ทําเพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจจน 
เป็นหรือมีความชํานาญ “อบรม” หมายถึง แนะนําพรํ่าสอนให้ซึมซาบเข้าไปจนติดเป็นนิสัยหรือ
แนะนําชี้แจงให้เข้าใจในเรื่องท่ีต้องการถ้าแปลตามรูปศัพท์ การฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการใน
การท่ีจะทําให้ผู้เข้ารับการอบรม เกิดความรู้ ความเข้าใจ เกิดความชํานาญ และเกิดทัศนคติท่ี
เหมาะสม เก่ียวกบเรื่องท่ีอบรม จนกระทังผู้เข้ารับการอบรมเกิดการเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลง
ความคิดหรือพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 การฝึกอบรม คือ กระบวนการในอันท่ีจะทําให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และความชํานาญในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ 
การจัดโครงการฝึกอบรม เป็นเพียงหนึ่ง ในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร และการ 
ฝึกอบรมจะบังเกิดผลดีต่อเม่ือผู้รับผิดชอบดําเนินการอย่างมีระบบ ซึ่งจะเกิดข้ึน ได้หากผู้รับผิดชอบ
จัดการฝึกอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการฝึกอบรม และวิธีดําเนินการในแต่ละข้ันตอนอย่าง
เหมาะสม ก่อนท่ีจะทําความเข้าใจถึงแต่ละข้ันตอนของกระบวนการฝึกอบรมในรายละเอียด 
 การฝึกอบรม หมายถึง การแนะนํา การสอนเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้ความเข้าใจ
หรือความชํานาญในเรื่องท่ีต้องการการฝึกอบรม ต้องประกอบด้วย บรรยากาศ สิ่งแวดล้อมในการ 
ฝึกอบรม ปรัชญา เป้าหมาย วัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม คุณลักษณะ และคุณสมบัติของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม แต่ปัจจัยท่ีสําคัญต่อความสําเร็จของการฝึกอบรม คือ การเลือกใช้เทคนิควิธีการ
ฝึกอบรมท่ีมีความเหมาะสมกบโครงการฝึกอบรม  
 อาชัญญา รัตนอุบล (2540) ได้กล่าวถึง ความสําคัญของการฝึกอบรมว่า การฝึกอบรมมี
ความสําคัญและจําเป็นในการพัฒนาประชากร และบุคลากร ซึ่งทําให้เกิดการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
หลายประการตามได้สรุปไว้ดังนี ้
 1. การฝึกอบรมช่วยป้องกนปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน โดยการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจท่ี
ถูกต้อง 
 2. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีช่วยแกปัญหาท่ีเกิดข้ึนแล้ว โดยการสร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกบวิธีการแก้ปัญหาและฝึกปฏิบัติการแก้ปัญหานัน้ ๆ 
 3. การฝึกอบรมช่วยประหยัดรายจ่าย เพราะการฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีจัดข้ึนในระยะเวลา
สั้นภายในงบประมาณจํากัดและได้ผลคุ้มค่าตามวัตถุประสงค์ 
 4. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีจะช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมประสบการณ์ใหม่ๆ
ซึ่งอาจจัดในเวลาเรียนตามปกติหรือในวนัหยุดสุดสัปดาห์ก็ได ้
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 5. การฝกึอบรมเปน็กรรมวิธีท่ีก่อให้เกิดความสามัคคี เนื่องจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีโอกาส
ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันทํากิจกรรมร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกันก่อให้เกิดความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน 
 6. การฝึกอบรมเป็นกรรมวิธีท่ีช่วยให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเชื่อมันในงาน กล้าท่ีจะ
เผชิญปัญหาและอุปสรรค 
 7. การฝึกอบรมเป็นวิธีการท่ีสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต จากความสําคัญของการ
ฝึกอบรมสรุปได้ว่า การฝึกอบรมมีความสําคัญต่อการป้องกันปัญหา และการแกปัญหา อันเกิดจาก
ความรู้ ความเข้าใจท่ีไม่ถูกต้อง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเสริมความรู้ให้แก่บุคลากร เป็นการ
สร้างความเข้าใจร่วมกนระหว่างบุคลากร รวมท้ังยังเป็นการสร้างความเชื่อมันในการทํางานให้แก่
บุคลากร และส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต 
 Good., (1973) ได้ให้ความหมายการฝึกอบรมว่า หมายถึง กระบวนการให้ความรู้ และ 
ฝึกทักษะแก่บุคคล ภายใต้เงื่อนไขบางประการ โดยการจัดการฝึกอบรม ไม่ได้จัดกระทําให้ใหญ่โต
เหมือนกับการจัดการเรียนการสอน  
 จากความหมายของการฝึกอบรมดังกล่าว สรุปได้วา การฝึกอบรมเป็นกระบวนการจัด
กิจกรรมท่ีมุ่งให้บุคคลเกิด ความรู้ ทักษะ การพัฒนา และประสบการณ์อันเหมาะสมจนทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางท่ีต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลาท่ีกําหนด  
 ความสําคัญของการฝึกอบรม 
 การฝึกอบรมมีความสําคัญเป็นอยางมาก เป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การพัฒนา
ศักยภาพของตัวเองในการทํางานให้กับองค์การซึ่งความสําคัญของการฝกึอบรมนั้นมีหลายอย่างดังนี ้
 1. สภาพแวดล้อมในการทํางานของแต่ละองค์การมักจะมีความแตกต่างกันจึงเป็นการยากท่ี
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ สามารถท่ีจะผลิตบุคลากรได้ตรงกับสภาพขององค์การต่าง ๆ ได้อย่าง
เหมาะสม ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกนปัญหา (Preventive) ท่ีจะเกิดกับบุคลากรท่ีเพ่ิงจะเริ่มต้นงาน
ใหม่ทางองค์การจึงมีความจําเป็นต้องฝึกอบรมก่อนเริ่มต้นปฏิบัติงาน (Pre-Service Training) 
 2. ความเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ท้ังภายในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นไปอย่างไม่หยุดยั้ง การเปลี่ยนแปลงภายในมักเกิดจากนโยบายของรัฐบาลเป็นส่วน
ใหญ ่
 3. การฝึกอบรมเป็นการช่วยเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรโดยสามารถท่ีจะนํา
ความรู้ท่ีได้รับจากการศึกษาในสถาบันมาผสมผสานกับความรู้ท่ีได้จากการฝึกอบรมในระหว่างการ
ทํางานแล้วนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยงิข้ึน 
 4. ในขณะท่ีบุคลากรปฏิบัติงานได้ระยะหนึ่ง จะเริ่มเกิดความเคยชินกับการปฏิบัติ งาน
ความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ ก็จะตามมา 
 5. ก่อให้เกิดความคล่องตัวในการสับเปลี่ยนโยกย้ายตําแหน่งหน้าท่ีและช่วยลดอัตราการเข้า
ออกของบุคลากร 
 6. เสริมสร้างให้บุคลากรมีทัศนคติท่ีดตี่อองค์การและมีความผูกพัน จงรักภักดีต่อองค์การ 
 7. เป็นการช่วยสร้างขวัญและกําลังใจ ทําให้บุคลากรมีความม่ันคงในอาชีพและมีโอกาส
ก้าวหน้าตามสายงาน  
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 8. เป็นการช่วยสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการศึกษาตลอดชีพ ( Life Long Education )
อยา่งต่อเนื่อง ซึ่งตรงกบธรรมชาติของมนุษย์เรา 
 ลักษณะการฝึกอบรมมีลักษณะดังนี้คือ 
 1. เป็นกระบวนการ (Process) อย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์การ โดยอาศัยการดําเนินการ
อย่างเป็นข้ันตอน มีการวางแผนท่ีดีและเป็นการกระทําท่ีต่อเนื่องกันไปโดยไม่หยุดยั้งการกระทํา
ท้ังหมดก็มุ่งท่ีจะเปลี่ยนพฤติกรรม 3 ด้าน คือ 
  1.1 เพ่ิมพูนความรู้ (Knowledges) เนื่องจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
วิทยาการในปัจจุบัน ก่อให้เกิดความจําเป็นท่ีทุกคนต้องขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมให้ทันต่อ
เหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้บังเกิดประสิทธิผลข้ึน 
  1.2 เพ่ิมพูนทักษะ (Skills) หรือความชํานาญเพ่ือบรรเทา การสูญเสียอันเกิดจาก
การทํางานโดยขาดทักษะและประสบการณ์ 
  1.3 เปลี่ยนแปลงทัศนคติ (Attitudes) เพ่ือให้เกิดความคิดอ่านใหม่ ๆ เปลี่ยนแปลง
ความเชื่อเก่า ๆ ท่ีล้าสมัยและเสื่อมถอยเพ่ือไห้เกิดทัศนคติใหม่ท่ีมีประโยชน์ตามความประสงค์ของ
หน่วยงานตลอดจนพัฒนานิสัยหรือพฤติกรรมให้มีการกระทําท่ีเหมาะสมถูกแบบแผนยิงข้ึน 
 2. เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยเพ่ิมพูนความสามารถ (Ability) ประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ของบุคลากร อันจะก่อให้เกิดประสิทธิผล (Effectiveness) ต่อหน่วยงานเป็นสําคัญ 
 วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม จําแนกได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี ้
 1. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความรู้เป็นพ้ืนฐานในการนําไปสู่ความเข้าใจ เพ่ือให้มีความสามารถใน
การปฏิบัติงานอยา่งใดอยา่งหนึ่งโดยเฉพาะได้ด ี
 2. เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความชํานาญ หรือทักษะในการทํางาน คือ ความคล่องแคล่วในการ
ปฏิบัตอิยา่งใดอยา่งหนึ่งได้โดยอัตโนมัติ เชน่ การใช้เครื่องมือต่าง ๆ การขับรถการข่ีจักรยาน เป็นต้น 
 3. เพ่ือเปลี่ยนแปลงทัศนคติการฝึกอบรมสามารถเปลี่ยนแปลงทัศนคติไปในทางท่ีดีท่ีพึง
ปรารถนาซึ่งเป็นพ้ืนฐานทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคล 
 เทคนิคและวิธีการฝึกอบรม 
 เทคนิคการฝึกอบรม หมายถึง รูปแบบวิธีการสอน การอบรมท่ีสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของการฝึ กอบรมท่ีได้เสนอไว ้
 เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาต (2537) ได้เสนอวิธีการเลือกใช้เทคนิควิธีการฝึกอบรมว่าควรคํานึงถึง
ปจัจัยสําคัญต่าง ๆ ดังนี ้
 1. พิจารณาความเหมาะสมของเทคนิคท่ีจะนํามาใช้ คือ ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะของ
หัวข้อวิชาและสอดคล้องกับความต้องการของการพัฒนา 
 2. พิจารณาขนาดของกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมว่า มีมากน้อยเพียงใด ลักษณะของการ
ฝึกอบรมนั้นเป็นประการใด ควรจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยหรือไม่  กลุ่มละเท่าใด แล้วเลือกใช้เทคนิคการ
ฝึกอบรมให้เหมาะสม 
 3. พิจารณาถึงลักษณะของผู้ เข้ารับการฝึกอบรมว่า มีพ้ืนฐานความรู้  ความชํานาญ 
ประสบการณ์แตกต่างหรือสอดคล้องกัน ควรเลือกใช้เทคนิคการฝกึอบรมแบบใดจึงจะเหมาะสม และ
อํานวยประโยชน์สูงสุด 
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 4. พิจารณาถึงความสามารถ ความคุ้นเคยต่อเทคนิคการฝึกอบรมท่ีจะนําไปใช้ว่าผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมคุ้นเคยต่อวิธีการนั้น ๆ หรือไม่ 
 5. พิจารณาถึงเวลา และอุปกรณ์ท่ีจะนํามาใช้ว่า มีเวลาเพียงพอ และสะดวกต่อการจัดหา
หรือไม่ 
 6. พิจารณาถึงงบประมาณท่ีมีอยูกั่บค่าใช้จ่ายท่ีจะตอ้งจัดทําเพียงพอหรือไม่ 
 7. พิจารณา และประเมินทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวา่เป็นอย่างไร ปฏิกริยาไปในทาง
ต่อต้าน ขัดขืน เฉื่อยชา หรือขวนขวาย ใคร่รู้ในวิชาการ ท้ังนี้ ทัศนคติของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความสําคัญต่อการเลือกสรร เทคนิคการฝึกอบรมมาก 
 อาชัญญา รัตนอุบล (2540) แบ่งประเภทของเทคนิคการฝึกอบรมออกเป็น 2 ประเภท โดย
ยึดหลักบทบาทสําคัญของผู้ให้การฝึกอบรมและผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี ้
 1. เทคนิคการฝึกอบรมท่ีให้ความสําคัญต่อบทบาทของผู้ให้การฝึกอบรมหรือวิทยากร ได้แก่ 
การบรรยาย การอภิปรายเป็นคณะ การประชุมแบบซิมโปเซียม 
 2. เทคนิคการฝึกอบรมท่ีให้ความสําคัญต่อบทบาทของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็นวิธีการ
ฝึกอบรมท่ีเน้นผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นจุดศูนย์กลาง และการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เกิดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยมุ่งสร้างพลังกลุ่มเป็นการพัฒนากลุ่ม ภายใต้หลักการของ
กระบวนการกลุ่ม ท้ังนี้ พฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสําคัญต่อการจัดกิจกรรมให้
ต่อเนื่อง เพ่ือเป็นการแสดงออกถึงค่านิยม และคุณค่าของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

 

ตอนท่ี 4 แนวคิดทฤษฎีในการประเมินผล 

ความหมายของการประเมินโครงการ 
 การดําเนินโครงการให้ประสบความสําเร็จ  มีเป้าหมายและการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ี
กําหนดไว้ กิจกรรมหนึ่งท่ีมีความสําคัญ คือ การประเมิน ซึ่งจะทําให้ทราบผลการดําเนินงานว่า บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่  ควรจะปรับปรุงข้ันตอนของกิจกรรมในข้ันตอนใด การประเมิน (Evaluation) มี
นักวชิาการให้ความหมายและแนวคิดในการประเมินผล ไว้ดังนี ้
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546)  ให้ความหมายของการประเมินว่า หมายถึง  
การกะประมาณคุณค่าหรือผล ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายของพจนานุกรมภาษาอังกฤษของ  
Merriam Webster’s  Collegiate Dictionary (2005)  ท่ีหมายถึง การกําหนดคุณค่าของสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง 
 สุวิมล ว่องวาณิช (2544) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลว่า หมายถึง การตัดสินคุณค่า
ของสิ่งท่ีถูกวัดโดยการเทียบกับเกณฑ์ จุดเน้นของการประเมินจะอยู่ท่ีความยุติธรรม และความ
เหมาะสมของเกณฑ์ท่ีใช้ในการตัดสินท่ีโปร่งใส และเปิดเผย นอกจากนี้ การประเมินผลท่ีดีต้องอยู่บน
พ้ืนฐานของข้อมูลท่ีมีความตรงและเชื่อถือได้ ซึ่งได้มาจากกระบวนการวัดผลท่ีมีคุณภาพซึ่งสามารถ
ให้ผลการวัดท่ีถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง 
 ศิริชัย  กาญจนวาสี (2544) ได้นําเสนอพัฒนาการความหมายของประเมินและสรุปว่า 
ความหมายของการประเมินได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นจากความเข้าใจท่ีว่าการประเมิน
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เป็นสิ่งเดียวกับการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (Measurement oriented) การประเมินเป็น
กระบวน การศึกษาสิ่งต่างๆโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย (Research oriented) การประเมินเป็นการ
ตรวจสอบการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ (Objective-oriented) การประเมินเป็นการ
ช่วยเสนอสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ (Decision oriented) การประเมินเป็นการสนองสารสนเทศ
แก่ผู้เก่ียวข้องท้ังหลายด้วยการบรรยายลุ่มลึก (Descriptive-oriented) และการประเมินเป็นการ
ตัดสินคุณค่าของสิ่งท่ีมุ่งประเมิน (Judgment - Oriented) 
 สมคิด  พรมจุ้ย  (2542)  ได้กล่าวว่า การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ี
ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพ่ือช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูง 

   การประเมิน = การวัด         +   การตัดสินใจ 
  (Evaluation)        (Measurement)   (Judgement) 

 การประเมินเป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการหรือแผนงาน  ตลอดจนพิจารณา
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการหรือแผนงานนั้น ๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด   
 พิสณุ  ฟองศรี  (2550)  ได้กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการตัดสินคุณค่าของสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดโดยการนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนด 
 เชาว์  อินใย  (2553)  ได้กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่า
ของสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เพียงใด โดยนําสารสนเทศหรือผลจากการวัดมา
เปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดเพ่ือช่วยในการตัดสินใจ  ตีค่าผลการดําเนินการนั้น ๆ ว่าบรรลุ
วัตถุประสงค์หรือไม่ ใช้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการ 
 Stufflebeam และคณะ (1977)  ให้นิยามของการประเมินว่า เป็นการระบุปัญหาการจัดหา
และการเสนอสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การตัดสินใจเลือกทางเลือกวิธีการดําเนินงานท่ีเหมาะสม 
 Cronbach, L.J.(1963) ได้กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง การตรวจสอบหรือการสอบวัด
อย่างเป็นระบบของสิ่งท่ีเกิดข้ึนอันเนื่องมาจากโครงการ  เพ่ือท่ีจะรวบรวมสิ่งท่ีได้จากการตรวจสอบนี้
ไปปรับปรุงโครงการต่างๆ 
 ส่วนการประเมินผลโครงการนั้น คําว่า  “Project”  หรือโครงการ ประชุม  รอดประเสริฐ
(2543 ) กล่าวว่า โครงการ หมายถึง  กิจกรรมเชิงระบบท่ีสามารถอธิบายได้ว่าองค์การหรือหน่วยงาน
ใดเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินงานบุคคลประเภทใด และลักษณะใดท่ีจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมนั้นจะต้องมี
เครื่องมือ  และอุปกรณ์ชนิดใดสนับสนุน  มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือใช้ดําเนินการอย่างไร สถานท่ี
ดําเนินงานอยู่ท่ีไหน  จะใช้เวลาในการดําเนินงานยาวนานเท่าใด โดยจะเริ่มต้น และสิ้นสุดเม่ือใด  
และผลท่ีเกิดข้ึนคืออะไรและสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไรบ้าง และรัตนะ บัวสนธ์ (2550) 
ให้ความหมายโครงการไว้ว่า หมายถึง ความคิด แนวทางกิจกรรมหรือผลรวมท่ีเกิดจากกิจกรรมท่ีได้
จัดวางไว้ในโครงการ แนวคิดและกิจกรรมหรือกลุ่มของกิจกรรมท่ีดําเนินการอย่างมีระบบ ระเบียบมี
งบประมาณ และระยะเวลาการดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายท่ีกําหนด ซึ่งนักวิชาการได้ให้
ความหมายของการประเมินโครงการ ดังนี ้ 
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 ยงยุทธ เกษสาคร (2551) ได้ให้ความหมายของการประเมินผลโครงการ คือ ความพยายาม
ท่ีจะวัดว่าการดําเนินโครงการนั้น บรรลุถึงวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
เพียงใด โดยอาศัยวิธีการอย่างเป็นระบบ เพ่ือท่ีจะประเมินคุณค่าหรือตีราคาการโครงการท่ีได้กระทํา
ไป  
 Stufflebeam และคณะ (1977)   ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า หมายถึง 
กระบวนการบรรยาย เก็บรวบรวมข้อมูลกับเป้าหมาย การวางแผน การดาเนินการและผลกระทบ 
เพ่ือนาไปเป็นแนวทางการตัดสินใจ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือ และเพ่ือส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจใน
สถานการณ์ของโครงการ 
  จากความหมายดังกล่าวข้างต้นจึงสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ (Program Evaluation) 
หมายถึง กระบวนการในการกําหนดคุณค่าของโครงการ หรือกิจกรรมท่ีกําหนดข้ึน โดยการเก็บ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินโครงการพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบถึงจุดเด่นหรือจุดด้อยของ
โครงการอย่างมีระบบ นําไปสู่การตัดสินใจเก่ียวกับโครงการว่าดีมีประสิทธิภาพได้ผลเพียงใด บรรลุถึง
เป้าหมายมากน้อยเพียงใด และโครงการท่ีมุ่งประเมินโดยการเปรียบเทียบกับเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ เพ่ือ
นําข้อมูลผลการประเมินท่ีนําไปพัฒนาหรือปรับปรุงโครงการ 
 

2. วัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ 
 ในการดําเนินโครงการต้องมีกําหนดวัตถุประสงค์ไว้เป็นมาตรฐานท่ีจะตรวจสอบผลสําเร็จ
ของงาน ท้ังนี้ ก็เ พ่ือให้การดําเนินงานดําเนินไปตามแผนอย่างประสิทธิภาพ และบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย  โดยมีนักวิชาการศึกษาอธิบายวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ  
ดังนี ้
 ศิริชัย  กาญจนวาสี  (2554)  ได้จําแนกประเภทของเป้าหมายการประเมินไว้ดังนี ้
   1) ประโยชน์นิยม (Utilitarianism) นักทฤษฎีในแนวนี้เชื่อว่าเป้าหมายของการประเมิน 
คือ  การสร้างประโยชน์สุขแก่สังคม การประเมินจะมีคุณค่าก็ต่อเม่ือการประเมินนั้นเป็นประโยชน์
หรือทําให้เกิดความผาสุกแก่มนุษย์และสังคม การประเมินจะมีประโยชน์สูงสุดเม่ือสามารถนําผลท่ีได้
ไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสําหรับผู้เก่ียวข้อง จึงเน้นการประเมินท่ีสามารถเสนอสารสนเทศท่ี
เป็นประโยชน์ต่อระบบการบริหารงาน การวางแผน การดําเนินโครงการ และการตัดสินใจในเชิง
บริหาร  โดยนักประเมินมีบทบาทเป็นผู้ป้อนสารสนเทศท่ีเป็นประโยชน์  ไม่ควรเข้าไปมีบทบาทใน
การตัดสินคุณค่าของสิ่งท่ีทําการประเมินด้วยตนเอง แต่ให้เป็นดุลยพินิจของผู้ใช้สารสนเทศนั้น ๆ 
เป็นผู้ชี้ขาดคุณค่าของสิ่งท่ีทําการประเมิน 
  2) พหุนิยม (Pluralism) นักทฤษฎีในแนวนี้เชื่อว่าเป้าหมายของการประเมิน มิใช่เพียงหนึ่งเดียว 
หรือเพ่ือประโยชน์สุขแก่สังคมเพียงอย่างเดียว อาจเสนอเป้าหมายอ่ืน ๆ ควบคู่ไปด้วย เช่น ทําการ
ประเมินเพ่ือแสดงกลไกแห่งอํานาจในการติดตาม  ควบคุม  ดูแลการดําเนินงานต่าง ๆ การประเมิน
เพ่ือตัดสินคุณค่าท่ีแท้จริงของสิ่งท่ีทําการประเมินตามความรู้และประสบการณ์ความเชื่อของนัก
ประเมินซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้สารสนเทศก็ได้  ดังนั้น เป้าหมายของการ
ประเมินท่ีสําคัญ คือการตัดสินคุณค่าของสิ่งของหรือเหตุการณ์ท่ีทําการประเมิน การประเมินจะเสร็จ
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สิ้นอย่างสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือนักประเมินได้ตัดสินคุณค่าของสิ่ง ท่ี มุ่งประเมินแล้ว ตามความรู้ 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของตน   
 Robinson & Robinson (1989) อธิบายว่าการประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1) ตรวจสอบว่าโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
2) ค้นหาจุดดีและจุดท่ีควรแก้ไขของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นในด้านของวิธีการ 

บรรยากาศและสภาพแวดล้อม เนื้อหาของหลักสูตร และกิจกรรม 
     3) ตรวจสอบความคุ้มค่าของโครงการฝึกอบรม โดยเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายของ
โครงการกับประโยชน์หรือคุณค่าท่ีได้รับตอบแทน 
 สรุปได้ว่าการประเมินผลโครงการมีวัตถุประสงค์  คือ  เพ่ือประเมินผลการโครงการว่าบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ ประเมินความเหมาะสมของโครงการ และประเมินถึงประโยชน์
และความคุ้มค่าของโครงการ และวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญก็คือการตัดสินคุณค่าของโครงการท่ีทําการ
ประเมิน   
 

3. ประเภทของการประเมินโครงการ 
 การแบ่งประเภทการประเมินนั้นมีหลายประเภทโดยสามารถแบ่งได้ตามเกณฑ์  ท่ีกําหนดข้ึน  
เชาว์  อินใย (2553)  ได้แบ่งประเภทของการประเมินไว้ 5 ประเภท ดังนี ้
 3.1 แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน  แบ่งได้  2 ประเภท  ดังนี ้
      1)  การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) การประเมินแบบนี้   
เป็นการประเมินระหว่างการดําเนินงานซึ่งควบคู่ไปกับการดําเนินงานของโครงการ  โดยพิจารณา
ความก้าวหน้าของสิ่งท่ีประเมินว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ส่วนใด อีกท้ังรวบรวม
ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและทําให้การ
ดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

2) การประเมินสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินผลเม่ือการ
ดําเนินงานได้สิ้นสุดลงแล้วทําการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้
หรือไม่เพียงใด  ผลท่ีเกิดข้ึนได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่  และทรัพยากรเพียงพอกับ
ความต้องการของผู้รับบริการหรือไม่  มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ได้คาดหวังหรือผลพลอยได้ 
(Side Effects)  อะไรบ้าง 
 3.2 แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้ 8 ประเภท  ดังนี ้

1) การประเมินความต้องการจําเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมิน
เบื้องต้นก่อนท่ีจะจัดทําโครงการ  ความต้องการจําเป็น คือ ความแตกต่างระหว่างสิ่งท่ีควรจะเป็นกับ
สภาพท่ีเป็นอยู่  ทําให้เกิดความจําเป็นในการจัดทําโครงการข้ึน สามารถตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย การประเมินความต้องการจําเป็นมีประโยชน์ในการกําหนดนโยบายและการวางแผน 

2) การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Evaluation) เป็นการศึกษาสภาพ
ความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการจัดทําโครงการ  วิเคราะห์ถึงปัจจัยท่ีจําเป็นต่อความสําเร็จในการทํา
โครงการ เช่น  ด้านกําลังคน เทคนิค สภาพภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ฯลฯ เป็น
ข้ันตอนท่ีควรกระทําก่อนการเขียนโครงการ 
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3)  การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input  Evaluation) เป็นการประเมินทรัพยากรท่ี
จําเป็นท่ีจะนํามาใช้ในการดําเนินโครงการว่ามีความเป็นไปได้  มีความเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่  
เช่น  งบประมาณ  บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  เทคโนโลยีและแผนการดําเนินงาน  เป็นต้น 

4) การประเมินกระบวนการ  (Process Evaluation)  เป็นการประเมินการบริหาร
โครงการ  การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ การนําปัจจัยนําข้าวของโครงการมาใช้เหมาะสม
หรือไม่มีประโยชน์ในการค้นหาจุดเด่นหรือจุดด้อยของโครงการ 

5) การประเมินผลผลิต (Output/Product Evaluation) เป็นการประเมินผลท่ีได้
จากโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าเพียงใด โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานท่ีกําหนดไว้  ผลการประเมินจะทําให้ได้สารสนเทศในการพิจารณาตัดสินใจ ยุติ ปรับ ขยาย
โครงการ 

6) การประเมินผลลัพธ์หรือผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการ
ประเมินผลการดําเนินงานจากโครงการท่ีจัดทําข้ึน  ก่อให้เกิดผลอ่ืนใดเกิดข้ึนตามมาหรือไม่เป็นท้ังผล
ท่ีคาดหวังและไม่คาดหวัง  และท้ังในทางท่ีดีและไม่ด ี

7) การประเมินการติดตาม (Follow up Evaluation) เป็นการดําเนินงานประเมิน
เม่ือสิ้นสุดการดําเนินงานไปแล้วระยะหนึ่ง  เช่น อาจเป็น 6 เดือน 1 ปี  หรือ 2 ปี เพ่ือดูผลท่ีได้จาก
การดําเนินงานโครงการต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจนข้ึน 

8) การประเมินอภิมาน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินงานประเมินการ
พิจารณาตัดสินคุณภาพหรือคุณค่าของการประเมิน  ทําให้ทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของรายงาน
การประเมิน 
 3.3 แบ่งตามผู้ประเมิน  แบ่งได้ 2 ประเภท  ดังนี ้
  1) การประเมินโดยผู้ประเมินภายใน (Internal Evaluator Evaluation) ผู้ประเมิน
เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องหรือปฏิบัติงานกับสิ่งท่ีจะประเมิน  ข้อดี  คือ  ทําให้ทราบและเข้าใจในสิ่ง
ท่ีจะประเมินได้เป็นอย่างดี  ข้อเสีย  คือ  เม่ือเป็นผู้ท่ีมีความเก่ียวข้องจึงอาจมีความลําเอียงเกิดข้ึนได ้
  2) การประเมินโดยผู้ประเมินภายนอก (External Evaluator Evaluation)  
ผู้ประเมินไม่ได้เป็นบุคคลท่ีมีความเก่ียวข้องหรือไม่ได้ปฏิบัติงานกับสิ่งท่ีจะประเมิน  ข้อดี คือ มีความ
เป็นกลางในการประเมิน ข้อเสีย คือ ไม่เข้าใจ ไม่ทราบรายละเอียดของสิ่งท่ีประเมิน และเนื่องจาก
เป็นบุคคลภายนอกอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือในการดําเนินงานประเมิน 

3.4 แบ่งตามมิติการประเมิน แบ่งได้  4 ประเภท ดังนี ้
1) การประเมินตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การประเมินความก้าวหน้าการประเมิน 

ผลสรุป  และการประเมินเพ่ือการพัฒนา 
2) การประเมินตามข้อมูล  ได้แก่ ข้อมูลเชิงปริมาณ คุณภาพ และแบบผสม 
3) การประเมินตามวิธีการประเมิน ได้แก่ การประเมินเชิงธรรมชาติ และเชิง

ทดลอง 
4) การประเมินตามจุดเน้นท่ีประเมิน ได้แก่ การประเมินกระบวนการ ผลลัพธ์  

ผลกระทบ การวิเคราะหค่์าใช้จ่ายกับผลตอบแทน และการวิเคราะห์ต้นทุนกับประสิทธิผล 
3.5 แบ่งตามช่วงเวลาเพ่ือเอ้ือต่อการประเมิน แบ่งได้  3 ประเภท  ดังนี ้
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1) การประเมินก่อนดําเนินงาน  เป็นการประเมินผลก่อนจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของ
โครงการโดยมุ่งเน้นประเมินตัวโครงการว่ามีความสอดคล้องสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนหรือไม่ มีความ
เป็น    ไปได้  คุ้มทุน มีเวลาเพียงพอหรือไม่ และจะมีอุปสรรคหรือปัญหาอะไรท่ีจะทําให้โครงการไม่
สามารถดําเนินการได้  การประเมินก่อนดําเนินงานมีประโยชน์ในการตัดสินใจดําเนินโครงการหรือ
ล้มเลิกโครงการ  

2) การประเมินระหว่างดําเนินงาน  การประเมินแบบนี้ควบคู่ไปกับการดําเนินงาน
ของโครงการ โดยพิจารณาความก้าวหน้าของสิ่งท่ีประเมินว่าจําเป็นต้องมีการปรับปรุง  เปลี่ยนแปลง
ส่วนใด  อีกท้ังรวบรวมปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความ
เหมาะสมและทําให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ 

3) การประเมินหลงัดําเนินงาน  เป็นการประเมินผลเม่ือการดําเนินงานได้สิ้นสุดลง
แล้วทําการตรวจสอบว่าโครงการได้บรรลุผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมายท่ีตั้งไว้หรือไม่เพียงใด ผลท่ีเกิดข้ึน
ได้ใช้ทรัพยากรไปอย่างเพียงพอคุ้มค่าหรือไม่มีผลกระทบ (Impact) หรือผลท่ีไม่ได้คาดหวังหรือผล
พลอยได้ (Side Effects)  อะไรบ้าง 
 

4.  รูปแบบของการประเมินผล 
 การประเมินผลโครงการเป็นการติดตามกระบวนการข้ันตอน ในการดําเนินงานและผลลัพธ์
ท่ีได้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ล่วงหน้า (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2540) การประเมินผลอาจจําแนกตามรูปแบบได้ 3 รูปแบบ คือ 

1) การประเมินผลภายใน (Internal Evaluation) คือ การประเมินตนเอง (Self 
Evaluation) ซึ่งผู้ปฏิบัติงานหรือองค์กรจะเป็นผู้ประเมินภารกิจของตนเอง เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนางานให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน มากกว่าการให้ผู้อ่ืนซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมาเป็นผู้ประเมิน การ
ประเมินภายใน หรือการประเมินตนเองเป็นกลไกของกระบวนการบริหาร และกระบวนการพัฒนา
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพและควบคุมคุณภาพผู้ประเมินต้องมีจิตสํานึกว่า
งานต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาและเป็นหน้าท่ีของทุกคน 

2) การประเมินภายนอก (External Evaluation) คือ การประเมินองค์กร การ
บริหารจัดการ และผลการดําเนินงานขององค์กรนั้น ๆ โดยผู้อ่ืนหรือองค์กรอ่ืนซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
เป็นผู้ประเมิน โดยมีการสร้างมาตรฐานหรือเกณฑ์ข้ันต่ําสําหรับเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไปเพ่ือให้มีการประกันคุณภาพเปน็สําคัญ 

3) การประเมินผลแบบผสม คือ การประเมินผลท่ีมีการใช้ท้ังวิธีการประเมินผลจาก
การประเมินผลภายในก่อน แล้วจึงเสนอให้องค์กรภายนอกมาเป็นผู้ประเมินผลอีกชั้นหนึ่ง หรือ
อาจจะกลับกันคือการประเมินผลภายนอกเป็นตัวกระตุ้นท่ีทําให้ต้องมีการประเมินผลภายในองค์กรก็
ได ้

 สมคิด พรมจุ้ย (2552) กล่าวไว้ว่ารูปแบบการประเมิน คือ กรอบความคิดหรือแบบแผน ใน
การประเมินท่ีแสดงให้เห็นถึงรายการท่ีควรประเมิน หรือกระบวนการของการประเมินในการประเมิน
โครงการใดโครงการหนึ่งนั้น  เราควรพิจารณาเรื่องใดบ้าง (What) ในขณะเดียวกันบางรูปแบบ
อาจจะมีการเสนอแนะด้วยว่า  ในการประเมินแต่ละรายการแต่ละเรื่อง  ควรพิจารณาหรือตรวจสอบ
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อย่างไร ซึ่งเป็นลักษณะการเสนอแนะวิธีการ (How) รูปแบบท่ีใช้ในการประเมินโครงการมีหลาย
รูปแบบ ได้เสนอกรอบแนวความคิดให้นักประเมินได้เลือกใช้  สําหรับรูปแบบการประเมินโดยท่ัวไป
นิยมแบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ   

  1) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นจุดมุ่งหมาย  (Objective Based Model) เป็น
รูปแบบท่ีเน้นการตรวจสอบผลท่ีคาดหวังได้เกิดข้ึนหรือไม่  หรือประเมินโดยตรวจสอบผลท่ีระบุไว้ใน
จุดมุ่งหมายเป็นหลักโดยดูว่าผลท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ได้แก่ 
รูปแบบการประเมินของไทเลอร์ (R.W.Tyler) ครอนบาค (Cronbach) และเคริกแพตทริค 
(Kirkpatirck)   

  2) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินคุณค่า (Judgemental Evaluation 
Model) เป็นการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมาย  เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศสําหรับกําหนดและวินิจฉัย
คุณค่าและโครงการนั้น  ได้แก่ รูปแบบการประเมินของสเตค (Stake) สคริฟเว่น (Scriven) โพรวัส 
(Provus )     

  3) รูปแบบการประเมินท่ีเน้นการตัดสินใจ (Decision-Oriented Evaluation 
Model) เป็นรูปแบบการประเมินท่ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล  และข่าวสารต่าง ๆ เพ่ือช่วย
ผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง  ได้แก่ รูปแบบการประเมินของเวลซ์ 
(Welch) สตัฟเฟิลบีม  (Stufflebeam : CIPP) อัลคิน  (Alkin)   

  Kirkpatrick, D. L. (1978) ได้เสนอรูปแบบการประเมินผลโครงการฝึกอบรมประกอบด้วย 4 
ด้าน ดังนี ้

   1) การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) เป็นการประเมินปฏิกิริยา
ตอบสนองของ ผู้เข้ารับการอบรมว่ามีความรู้สึกอย่างไร เก่ียวกับโครงการหรือต่อการฝึกอบรม เช่น 
หลักสูตร/เนื้อหาสาระตรงกับความต้องการหรือไม่ เอกสาร สถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ ระยะเวลาของ
การฝึกอบรม วิทยากรเหมาะสมเพียงไร ได้รับความรู้ทักษะมากน้อยเพียงใด มีความคาดหวังอย่างไร
ต่อการนําความรู้และทักษะท่ีได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน เป็นต้น เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลตามข้อคําถามดังกล่าวอาจเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Ration Scales) แบบสัมภาษณ์หรือ
แบบสอบถามโดยมีคําถามปลายเปิดไว้ตอนท้ายเพ่ือให้ผู้ตอบได้แสดงความคิดเห็นตามท่ีต้องการ ข้อ
คําถามต่าง ๆ ท่ีปรากฏในเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวควรเป็นคําถามท่ีเม่ือได้รับคําตอบหรือ
ข้อมูลแล้วสามารถนํามาแจกความถ่ีเพ่ือการวิเคราะห์ในเชิงปริมาณได้ 

  2) การประเมินการเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินผลการเรียนรู้ท่ีเกิดข้ึนกับผู้
เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งครอบคลุมท้ังด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ โดยเปรียบเทียบระหว่างก่อน
และหลังการฝึกอบรม และถ้าเป็นไปได้อาจะเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งเป็นกลุ่มท่ีไม่ได้รับการ
ฝึกอบรมว่ามีความแตกต่างกันในด้านดังกล่าวหรือไม่อย่างไร เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นการทดสอบท่ีใช้วัดความรู้ หรือแบบทดสอบการปฏิบัติ เพ่ือวัดทักษะ และแบบสังเกตพฤติกรรม 
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  3) การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
เม่ือกลับไปทํางานของผู้ผ่านการฝึกอบรมว่าเป็นไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์หรือไม่ มีการนําความรู้
และทักษะท่ีได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมากน้อยเพียงใด โดยมีการวัด
พฤติกรรมการทํางานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมท้ังก่อนและหลังการฝึกอบรม ระยะเวลาท่ีวัด
พฤติกรรมหลังจากการฝึกอบรมควรท้ิงช่วงพอสมควรและอาจวัดหลายครั้ง เช่น 1 เดือน 3 เดือน 
ครึ่งปี หรือ 1 ปี เพ่ือให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานได้เกิดข้ึนจริง ผู้ท่ีให้ข้อมูล
ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้เข้ารับการอบรมโดยใช้การสังเกต การ
สัมภาษณ์ และการวัดพฤติกรรมก่อน – หลังการฝึกอบรม แบบบันทึกพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชา 
เป็นต้น 

  4) การประเมินผลลัพธ์ท่ีเกิดข้ึนกับองค์กร (Results) เป็นการประเมินผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบท่ีเกิดต่อองค์กร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ผ่านการฝึกอบรมว่า
ก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างไรบ้าง เช่น การลดลงของปัจจัยเสี่ยงในการทํางาน การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการทํางานขององค์กร การลดลงของต้นทุน การเพ่ิมกําไร ประโยชน์ต่อเพ่ือนร่วมงาน 
หรือผู้เก่ียวข้ององค์กร เป็นต้น โดยวัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวก่อนการฝึกอบรมและ
หลังการฝึกอบรม ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แล้วเปรียบเทียบกัน โดยพยายามหาวิธีการควบคุมตัวแปร
อ่ืน ๆ ท่ีคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในผลท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับองค์กรดังกล่าวข้างต้น 
โดยอาจจะใช้กลุ่มควบคุมมาเป็นกลุม่เปรียบเทียบ เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลอาจเป็น
แบบบันทึก (รายงาน) แบบตรวจสอบรายการแบบสอบถามผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานแบบ
วิเคราะห์ต้นทุน-ผลกําไร แบบบันทึกค่าสถิติหรือตัวบ่งชี้ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ เป็นต้น  

สรุป การประเมินผลการฝึกอบรมตามแนวคิดของเคิรกแพคทริค มี ดังนี ้

ระดับ คําถาม 

1. ปฏิกิริยา (reaction) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพอใจในโครงการหรือไม่ 

2. การเรียนรู ้(learning) ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้เรียนรู้อะไรจากโครงการ 

3. พฤติกรรม (behavior) ผู้เข้าร่วมรับการฝึกอบรม เปลี่ยนพฤติกรรมตามท่ี
ตนได้รับจากการเรียนรู้หรือไม่ 

4. ผล (results) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้ เ ข้ารับการ
ฝึกอบรมมีผลในเชิงบวกต่อองค์การหรือไม่ 
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 Kirkpatrick, D. L. (1978) ได้ให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลข้ันนี้ไว้ดังนี้ 

 1)  ควรวัดสภาวการณ์หรือเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนการฝึกอบรมเอาไว้แล้วนําไปเปรียบเทียบกับ
สภาวการณ์ภายหลังการฝึกอบรม โดยใช้ข้อมูลท่ีสังเกตได้ หรือวัดได้ 

 2) พยายามหาทางควบคุมตัวแปรอ่ืน ๆ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง     ใน
ผลท่ีต้องการให้เกิดข้ึนกับหน่วยงาน  วิธีหนึ่งท่ีพอจะทําได้คือการใช้กลุ่มควบคุมหรือกลุ่มทดลอง 

     ประเด็นการประเมิน                เกณฑ์การตัดสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีมา :  พิสณุ  ฟองศร ี
 
5. การประเมินความพึงพอใจของสํานักงานพัฒนาระบบราชการ 
 1) การให้ความสําคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ได้
กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (Citizen Centered) เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและ
ความเป็นอยู่ท่ีดขีองประชาชน ความสงบและความปลอดภัยของสังคมส่วนรวม และประโยชน์สูงสุด
ของประเทศการบริหารราชการท่ีถือเอาประชาชนหรือผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Citizen–
centered หรือ Customer - centered) เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และวิธีปฏิบัติงานของหน่วย
ราชการในการบริหารและการใหบ้ริการแก่ประชาชน เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการ
ทํางานของข้าราชการและพนักงานของรัฐในการให้บริการแก่ประชาชน โดยยึดหลักท่ีว่า การบริหาร
ราชการและการให้บริการขององค์กรภาครัฐท่ีดี มีประสิทธิภาพ ท่ีประชาชนพึงพอใจต้องยึดถือเอา
ความต้องการของผู้รับบริการเป็นตัวกําหนดหลักการบริหารราชการและการให้บริการขององค์กร
ภาครัฐโดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางคือ การให้บริการตามความต้องการและเงื่อนไขเฉพาะของ
กลุ่มผู้รับบริการ และส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันคิดค้นและเลือกประยุกต์ใช้
แนวคิดและเทคนิควิธีการปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพของการบริการและสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีกับประชาชนท้ังในฐานะท่ีเป็นผู้รับบริการและใน
ฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้กลยุทธการให้บริการจากการสร้างความแตกต่างในการให้บริการไป
จากผู้ให้บริการอ่ืน ๆวิธีการปฏิบัติงานท่ีดีในการให้บริการแก่ผู้รับบริการนั้น จะต้องมีลักษณะท่ี
เหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของรัฐในการให้บริการ สามารถนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของ

ก่อนและหลังการฝึกอบรม 
ปฏิกิริยา (Reaction) 

การเรียนรู้  (Learning) 

พฤติกรรม  (Behavior) 

ผลลัพธ์  (Results) หลังสิ้นสุดโครงการ 
 

 

กําหนด
เกณฑ์การ
ประเมิน 

 

นําผลการ
วัด

เปรยีบเทียบ
กับเกณฑ ์
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การบริการและทําให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจเพ่ิมข้ึน และช่วยให้ผู้บริหารรับรู้ได้โดยเร็วถึงระดับ
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการ
สาธารณะอย่างต่อเนื่อง 
 2) การวัดความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

“ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย” หมายถึง ผู้ท่ีได้รับผลกระทบ ท้ังทางบวกและทางลบท้ังทางตรง 
และทางอ้อม จากการดําเนินการขององค์กร เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถ่ิน บุคลากรในองค์กร ผู้
ส่งมอบงานรวมท้ังผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผู้รับบริการเป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แต่ควร
แยกผู้รับบริการท่ีได้รับผลกระทบโดยตรงออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการและความคาดหวัง 
  การวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถใช้
วิธีการต่าง ๆ เช่น การสํารวจ การให้ข้อมูลป้อนกลับท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ประวัติการ
ให้บริการแก่ผู้รับบริการ การร้องเรียน การวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทําให้ได้รับภาพลักษณ์ ท่ีดีหรือได้รับการ
กล่าวถึงในทางท่ีดี การวัดระดับความพึงพอใจ อาจแสดงในรูปแบบต่างๆ ให้ทําความเข้าใจได้ง่าย 
เหมาะสมกับการนําเสนอข้อมูลในระดับท่ีแตกต่างกัน สําหรับวิธีการรวบรวมข้อมูลข้ึนอยู่กับความ
เหมาะสมของกลุ่มผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป้าหมาย โดยอาจรวบรวมผ่านทางอินเทอร์เน็ต 
การติดต่อโดยตรงผ่านบุคคลท่ีสาม หรือโดยทางไปรษณีย ์
   แนวทางการดําเนินการ 
  1) สํารวจพันธกิจเพ่ือระบุผลผลิตและบริการท่ีจะวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ 
  2) กําหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดความพึงพอใจและไม่พึงพอใจให้สอดคล้อง
กับผลผลิต บริการแต่ละประเภท รวมถึงกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  3) ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเพ่ือนํามาใช้ในการกําหนดแนวทางแก้ไขปรับปรุงการบริการในแต่ละประเภท รวมท้ังการวาง
แผนการให้บริการในอนาคต 
  4) นําข้อมูลเก่ียวกับความพึงพอใจไปปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้เกิดการบริการ 
“เหนือความคาดหมาย” อันเป็นการสร้างความประทับใจและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 
  5) นําข้อมูลท่ีเก่ียวกับความไม่พึงพอใจของลูกค้ามาใช้ในการปรับปรุงการบริการให้
ดีข้ึนรวมท้ังเพ่ือให้เกิดนวัตกรรม และเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 
  6) ในการเพ่ิมความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียควรมุ่งเน้นไปท่ี
ผู้รับบริการเฉพาะราย และการสร้างความแตกต่างของการให้บริการ โดยใช้วิธีการ เช่น การเยี่ยม
เยียนการโทรศัพท์ติดต่อ การทบทวนข้อมูลเก่ียวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะ ๆ 
เป็นต้น 
  7) ในการลดความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
ดําเนินการโดยให้ความสําคัญกับกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีไม่พึงพอใจเป็นกรณีพิเศษ 
เพ่ือรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร 
  8) การแก้ไขปัญหาความไม่พึงพอใจ ไม่ควรคํานึงเฉพาะผลผลิตหรือบริการท่ีให้
โดยตรง แต่ควรคํานึงถึงกระบวนการหรือองค์กรอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
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   การสํารวจความพึงพอใจของผู้รบับริการสํารวจใน 3 ด้านหลัก ๆ คือ 
  1) ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ : ประกอบด้วยประเด็นความสะดวก
รวดเร็วของการให้บริการ ให้บริการด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน มีความเสมอภาคในการให้บริการ 
เช่น การให้บริการตามลําดับคิว มีการติดประกาศข้อมูลเก่ียวกับการให้บริการของสํานักงานท่ีดิน 
  2) ด้านเจ้าหน้าท่ีผู้ให้บริการ : ประกอบด้วยประเด็น ความสุภาพเรียบร้อยในการ
พูดจา การกระตือรือร้นในการให้บริการ ความเอาใจใส่ในการให้บริการ การให้ข้อมูล และการตอบ
ข้อซักถามของเจ้าหน้าท่ี ความซื่อสัตย์สุจริต 
  3) ด้านสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบด้วยประเด็น สถานท่ีนั่งรอรับบริการ
เพียงพอ ความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ี โอกาสในการแสดงความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการโดยผ่านตู้รับฟังความคิดเห็น 
  การกําหนดความพึงพอใจของผู้รับบริการ (Customer Satisfaction Survey ) 

หลักการ 
การวัด การประเมินความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการซึ่งอาจมีการใช้วิธีการใน

การสํารวจรวบรวมข้อมูลสําหรับแต่ละกลุ่มผู้รับบริการท่ีแตกต่างกัน เพ่ือนํามาวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผล
ต่อความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของแต่ละกลุ่มและนําไปใช้เพ่ือเป็นปัจจัยนําเข้าในการ
ปรับปรุงกระบวนการให้บริการขององค์กรต่อไป 
 กระบวนการ 
  1. จําแนกกลุ่มผู้รับบริการโดยใช้หลักเกณฑ์ในการจําแนกตามความเหมาะสมขององค์กร 
 2. ประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 

2.1 กําหนดวัตถุประสงค์ในการประเมิน 
2.2 จัดทําแผนการประเมินผลความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ โดยกําหนดกลุ่มเป้าหมาย

ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป็นต้น 
2.3 กําหนดวิธีการ เครื่องมือในการสํารวจและการเก็บข้อมูล วิธีการท่ีใช้ในการสํารวจ

เช่น แบบสอบถาม การสังเกต การสัมภาษณ์รายบุคคล การสัมภาษณ์รายกลุ่ม เป็นต้น 
 3. ดําเนินการสํารวจ ควบคุมการสํารวจและรวบรวมข้อมูล 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยอาจใช้ Correlation/Regression Analysis เพ่ือหาความสัมพันธ์
ระหว่างปัจจัยต่าง ๆ กับความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการ ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
สรุปผลและจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 
 5. สรุปผลปัจจัยท่ีมีผลต่อความพึงพอใจและไม่พึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละกลุ่ม 
 6. จัดทําแผนการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความพึงพอใจของผู้รับบริการโดยใช้ผลท่ีได้จาก
การวิเคราะห์เป็นปัจจัยหลักในการพิจารณา 
 กล่าวโดยสรุป รูปแบบการประเมินโครงการพัฒนาส่วนใหญ่เป็นการประเมินการโดยใช้
กระบวนการรวมท้ังตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
พ.ศ. 2546 ได้กําหนดแนวทางการปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ส่งเสริม
สนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันคิดค้นและเลือกประยุกต์ใช้แนวคิดและเทคนิควิธีการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการในรูปแบบต่าง ๆ ท่ีจะนําไปสู่การปรับปรุงคุณภาพของการบริการและ
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สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีท่ีกับประชาชนท้ังในฐานะท่ีเป็นผู้รับบริการและในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เพ่ือให้มีการปรับปรุงคุณภาพของการบริการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในการประเมินครั้งนี้ ตระหนักถึง
ความสําคัญของการประเมินกระบวนการและความสําคัญของผู้รับบริการและคาดว่าผลการประเมิน
โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ในการให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ัง
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ข้อมูลสารสนเทศท่ีครอบคลุมท้ังกระบวนการ 
สามารถนําผลของข้อมูลมาพิจารณาในการพัฒนาการศึกษาไดอ้ย่างยั่งยืน ในครั้งต่อไป  

 

6. ประโยชน์ของการประเมินผลโครงการ 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2537) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ว่า จะช่วย
ทําให้การกําหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการดําเนินงานมีความชัดเจนข้ึน ช่วยทําให้การใช้
ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์อย่างเต็มท่ี ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ มีส่วน
ช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการ และทําให้โครงการเกิดความเสียหายน้อยลง 
มีส่วนสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน มีส่วนในการสร้างขวัญและกําลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงการ และช่วยเหลือในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ  
 สมคิด พรมจุ้ย (2552) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ดังนี ้
  1) ช่วยให้ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือนําไปใช้ในการตัดสินใจเก่ียวกับ 
การวางแผนโครงการ ตรวจสอบความพร้อมของทรัพยากรต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการดําเนินโครงการ 
ตลอดจนตรวจสอบความเป็นไปได้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
   2) ช่วยทําให้การกําหนดวัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน 
   3) ช่วยในการจัดหาข้อมูลเก่ียวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการ
ดําเนินโครงการ 
   4) ช่วยให้ข้อมูลเก่ียวกับความสําเร็จ และความล้มเหลวของโครงการเพ่ือนําไปใช้ใน
การตัดสินใจและวินิจฉัยว่าจะดําเนินโครงการในช่วงต่อไปหรือไม่ จะยกเลิกหรือขยายการดําเนิน
โครงการต่อไป 
   5) ช่วยให้ได้ข้อมูลท่ีบ่งบอกถึงประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการว่าเป็นอย่างไร 
   6) เป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติโครงการ เพราะการประเมินโครงการด้วยตนเอง จะทา
ให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทราบผลการดําเนินงาน จุดเด่น จุดด้อย และนาข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
  สุวิมล ติรกานันท์ (2547) ท่ีกล่าวว่าการประเมินโครงการมีความสําคัญ เป็นการช่วยจัดเก็บ
ข้อมูลท่ีใช้ในการดําเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบและทุกข้ันตอน รวบรวมข้อมูลมาทําการ
วิเคราะห์ ใช้ข้อมูลนั้นเพ่ือการตัดสินใจเก่ียวกับโครงการ ทําให้ได้สารสนเทศของข้อมูล สามารถ
นํามาใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
    Anderson & Ball. 1978 (อ้างถึงในรัตนะ บัวสนธ์, 2540 ) ได้อธิบายบทบาทและ
ประโยชน์ของการประเมินโครงการในด้านวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ไว้หลายประการ คือ 
   1)  เพ่ือช่วยในการตัดสินใจนําโครงการไปใช้ ซึ่งได้แก่ การประเมินว่า โครงการท่ี
จัดทํา ข้ึนนั้นมีความจําเป็นมากน้อย หรือมีความสมเหตุสมผลหรือไม่ มีความเป็นไปได้หรือคุ้มค่ากับ
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เงินทุนค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพียงไร โครงการเป็นท่ีต้องการสําหรับกลุ่มเป้าหมายหรือจะได้รับการ
สนับสนุนแค่ไหน รวมท้ังขนาดและขอบเขตการนําโครงการไปใช้กว้างหรือแคบ เป็นต้น ข้อมูลจาก
การประเมินเหล่านี้จะช่วยในการนํามาประมวลสรุปตัดสินใจ สาหรับผู้บริหารหรือแหล่งทุนท่ีจะ
ตัดสินใจอนุมัติการนําโครงการดังกล่าวไปดําเนินการใช้ต่อไป 
   2)  เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเก่ียวกับการดําเนินโครงการโดยต่อเนื่องต่อไป หรือการ
ขยายโครงการและการรับรองโครงการ ซึ่งได้แก่ การประเมินภายหลังจากโครงการได้ดําเนินการ
เสร็จสิ้นไปแล้ว (ตามระยะเวลาท่ีกําหนดไว้) เป็นการประเมินเพ่ือจะรู้ว่าโครงการดังกล่าวยังมีความ
จําเป็นต้องจัดให้มีต่อไปหรือไม่ ผลท่ีได้จากการดาเนินโครงการได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับทุนท่ี
สูญเสียไปมากน้อยเพียงใด และโครงการท่ีดาเนินการไปนั้นก่อให้เกิดผลข้างเคียง(side effects) ท้ัง
ทางบวกและทางลบหรือไม่ 
   3) เพ่ือช่วยในการตัดสินใจเก่ียวกับการปรับปรุงโครงการ ซึ่งเป็นการประเมินเม่ือ
โครงการ ได้มีการนา ไปดําเนินการใช้ระยะหนึ่ง หรือเป็นการประเมินในช่วงการดําเนินโครงการท้ังนี้
โดยทําการประเมิน เพ่ือท่ีจะปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ของโครงการอันได้แก่ 

3.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือท่ีจะรู้ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการ
ท่ีกําหนดไว้นั้น เม่ือมีการดา เนินโครงการไปชั่วขณะหนึ่ง มีความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ 
หรือได้รับการยอมรับสนับสนุนร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินงาน เพ่ือให้บรรลุถึง
วัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด 

3.2) เนื้อหาของโครงการ เป็นการพิจารณาว่า เนื้อหาสาระหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีกําหนดไว้ในโครงการมีความครอบคลุมเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
หรือไม่ ลําดับข้ันตอนของกิจกรรมเป็นไปตามลําดับท่ีจะเอ้ือต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เพียงไรนอกจากนั้น ยังพิจารณาอีกว่า เนื้อหาสาระของโครงการดังกล่าวมีความเก่ียวข้องสัมพันธ์กับ
ภูมิหลัง หรือพ้ืนเพเดิมของกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการจากโครงการมากน้อยเพียงใด 

3.3) วิธีการดําเนินโครงการ โดยพิจารณาว่า โครงการท่ีกําลัง
ดําเนินการอยู่นั้นมีกลุ่มเป้าหมายร่วมโครงการเป็นจํานวนเท่าไร ครบหรือไม่ครบตามท่ีกําหนดไว้ 
โครงการมีผู้ร่วมงานเพียงพอหรือไม่เท่าไร โครงการมีการดําเนินงาน หรือดําเนินกิจกรรมเป็นอย่างไร
กลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการไดร้ับการเสริมแรง หรือการสร้างแรงจูงใจอย่างไร 

3.4) สภาวะแวดล้อมของโครงการ หมายถึง การพิจารณาเก่ียวกับ 
นโยบายทางการเมืองหรือทางการบริหารของผู้บริหารท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับการดําเนินโครงการว่า ให้
การสนับสนุนการดําเนินโครงการหรือไม่อย่างไร สัมพันธภาพระหว่างผู้ร่วมงานในโครงการมีลักษณะ
เช่นไรขัดแย้งกันหรือไม่ เป็นอุปสรรคต่อการท่ีจะดําเนินการต่อไปเพียงใด ทรัพยากรสนับสนุนอ่ืน ๆ 
ท่ีจําเป็นต่อการดําเนินโครงการมีเพียงพอมากน้อยเพียงใด ตลอดกระท่ังการยอมรับหรือให้การ
สนับสนุนและการต่อต้านของสาธารณะท่ีมีต่อโครงการเป็นไปในทิศทางใด 
  4) เพ่ือท่ีจะได้รับข้อเท็จจริงเก่ียวกับการให้ความสนับสนุนโครงการจากแหล่งต่าง ๆ
ซึ่งได้แก่ การพิจารณาความสนับสนุนโครงการสาธารณชน การเมือง แหล่งเงินทุน รวมท้ังนักวิชาชีพ
อ่ืน ๆ โดยต้องการรู้ว่า แหล่งดังกล่าวนี้มีแหล่งใดบ้างให้การสนับสนุนโครงการอย่างแท้จริง เม่ือมีการ
ดําเนินโครงการอยู่ในขณะนั้น 
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  5) เพ่ือท่ีจะได้รับข้อเท็จจริงเก่ียวกับ การขัดขวางต่อต้านโครงการจากแหล่งต่าง ๆ
ในทางตรงกันข้ามกับวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการนอกจากเราจะต้องการรู้ถึงแหล่งท่ีให้การ
สนับสนุนโครงการแล้ว ในการดําเนินโครงการใด ๆ ก็ตาม บางครั้งโครงการดังกล่าวนั้นได้รับการ
ขัดขวางต่อต้าน ทําให้การดําเนินโครงการไม่อาจเป็นไปได้โดยสะดวกและวัตถุประสงค์ของโครงการท่ี
กําหนดไว้อาจจะไม่ได้รับการตอบสนอง ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือพิจารณาว่า 
แหล่งใดบ้างท่ีขัดขวางโครงการจึงเป็นสิ่งจําเป็น ท้ังนี้เพ่ือจะได้หาทางแก้ไขปรับปรุงให้ดําเนิน
โครงการให้มีความเป็นไปได้โดยสะดวกต่อไป 
  6) เพ่ือช่วยให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการพ้ืนฐานต่าง ๆ ซึ่งหมายถึง การได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในพ้ืนฐานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการท่ีทําการประเมิน
มีผลต่อโครงการ ได้แก่ พ้ืนฐานด้านการศึกษา ด้านจิตวิทยา ด้านสังคมวิทยา และด้านเศรษฐกิจ เป็น
ต้น 
   สรุปได้ว่า การประเมินโครงการมีประโยชน์มากเพราะเป็นกระบวนการท่ีมีระบบ
เพ่ือตัดสินความสําเร็จของโครงการ เป็นเป็นกลไกท่ีมีความสําคัญในการเสนอข้อมูลสารสนเทศต่อ
ผู้บริหารองค์กร หรือผู้บริหารโครงการ ตลอดจนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของโครงการ 
ดังกล่าวมาใช้ประกอบการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานโครงการ ช่วยในการแก้ปัญหา
อันเกิดจากผลกระทบของโครงการ มีส่วนสําคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน และเพ่ือช่วยการการ
ตัดสินใจท่ีดําเนินการต่อไปมากยิ่งข้ึน 
 

ตอนท่ี 5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินผลโครงการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ พบว่ามี
ลักษณะหลากหลาย ดังนี้ 
 วรรณภา ศรีพุธสมบูรณ์ (2554)  ได้ดําเนินการประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพ่ือประเมินผลโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัด ในด้านสภาวะแวดล้อมของโครงการ ปัจจัยเบื้องต้นของ
โครงการ กระบวนการของโครงการ และผลผลิตของโครงการ และศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงการดําเนินงาน กลุ่มตัวอย่างคือ ผูบ้ริหาร เจ้าหน้าท่ีผู้ดําเนินโครงการฝึกอบรม และผู้เข้า
รับการฝึกอบรม จํานวน 67 คน รวมท้ังสิ้น 70 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล คือแบบ
สัมภาษณ์และแบบสอบถาม ผลการประเมินครั้งนี้ พบว่า โครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว ตาม
รูปแบบแบบจําลองซิปป์ (CIPP model) เพ่ือประเมินองค์ประกอบ 4 ด้าน พบว่า ด้านสภาวะ
แวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความสอดคล้องเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากท้ัง 4 ด้าน จึงทําให้โครงการฝึกอบรมดังกล่าวสําเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการทุก
ประการ ปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรท่ีสําคัญ ได้แก่ 1) ปัญหาของหัวข้อ
รายวิชาของหลักสูตรควรมีการปรับปรุง หัวข้อรายวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของ
กลุ่มเป้าหมาย 2) ปัญหาการจัดทําโครงการฝึกอบรมควรมีการปรับปรุงและพัฒนาโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพประมงจังหวัดให้เป็นโครงการฝึกอบรมท่ีมีมาตรฐาน เพ่ือกําหนดเป็น
หลักสูตรใช้ประกอบการพิจารณาความก้าวหน้าของบุคลากรของกรมประมง 3) ควรมีการนําผลการ
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ประเมินของผู้เข้าร่วมโครงการท้ังก่อนเข้าร่วมโครงการ ระหว่างเข้าร่วมโครงการ และหลังการเข้า
ร่วมโครงการมาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของโครงการ จะทํา
ให้การประเมินผลโครงการมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 
 พัชริดา เอ่ียมสุนทรชัย. (2559) การประเมินผลโครงการฝึกอบรมผู้บริหาร วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาและประเมินผลกระบวนการฝึกอบรมหลักสูตรสําหรับผู้บริหาร ของบริษัทผู้ผลิตน้ําดื่มแห่ง
หนึ่ง ผ่านการประเมินจาก 8 ปัจจัยท่ีท้าให้การฝึกอบรมประสบความสําเร็จ โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) มีการเก็บข้อมูลจากเอกสารเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์และสนับสนุน
ข้อมูล เช่น บันทึกภายใน รายละเอียดหลักสูตร นิตยสารขององค์การ เป็นต้น อีกท้ังมีการสัมภาษณ์
เชิงลึกกับผูจ้ัดหลักสูตร จ้านวน 2 ท่าน และ ผู้เข้าอบรมหลักสูตรจํานวน 10 ท่าน ผลการวิจัยพบว่า 
การประเมินผลโครงการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวไม่มีความสอดคล้องกับปัจจัยความสําเร็จของ
หลักสูตรอบรม ดังนี้ 1. เป้าหมายของการฝึกอบรม 2. เนื้อหาในการฝึกอบรม 3. รูปแบบในการ
ฝึกอบรม ในส่วนการเป็นไปตามเป้าหมายของการฝึกอบรม 4. วิทยากรในการฝึกอบรม 5.การเรียนรู้
ในกระบวนการฝึกอบรม 6.การน้าความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน อันเนื่องมาจากการสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารด้านงานฝึกอบรม และเจ้าหน้าท่ีผู้ดูแลหลักสูตร การบริหารจัดการกระบวนการ
ฝึกอบรม และการท่ีไม่สามารถชี้แจ้งเป้าหมายหลักสูตรให้กับผู้เข้าอบรมเพ่ือให้เกิดความคาดหวังท่ี
สอดคล้องกัน การประเมินผลหลักสูตรพบปัจจัยท่ีมีความสอดคล้องคือ 1. รูปแบบในการฝึกอบรม ใน
ส่วนความสอดคล้องกับความคาดหวังของผู้เข้าอบรม 2. วัสดุการฝึกอบรม 3. บรรยากาศในการ
ฝึกอบรม อันเนื่องมาจากกระบวนการบริหารจัดการในประเด็นดังกล่าว สามารถท้าได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ จากนั้นมีการสอบถามเพ่ิมเติมในการประเมินผลด้านการวัดผลตอบแทนการลงทุนใน
การฝึกอบรม ซึ่งจากการสัมภาษณ์ยังไม่มีการวัดผลในประเด็นดังกล่าวจากผลการวิจัยนี้ สามารถ
นําไปใช้เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการฝึกอบรมในอนาคตให้บรรลุผลสําเร็จในการฝึกอบรม เป็นไปตาม
เป้าหมายการฝึกอบรมท่ีตั้งไว ้
 กัลยา ศรีวิเชียร และ ไชยยศ ไพวิทยศิริธรรม (2558) การประเมินโครงการพัฒนานัก
บริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ประเมินบริบท ปัจจัยนําเข้า กระบวนการดําเนินงาน ผลผลิตของโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง 
กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหาร
ระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารหน่วย
พัฒนาจํานวน 3 คน หัวหน้ากลุ่มพัฒนาผู้นําจํานวน 1 คน ผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 94 คน 
วิทยากรท่ีปรึกษา จํานวน 12 คน ผู้รับผิดชอบโครงการ จํานวน 8 คน รวมท้ังสิ้น 118 คน เครื่องมือ
ท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม จํานวน 94ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถ่ี (Frequency) 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  แบบข้อมูลการสัมภาษณ์และ
ประเด็นการสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  ผลการวิจัย 
พบว่า  
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 1. การประเมินบริบทปัจจัยนําเข้ากระบวนการดําเนินงาน ผลผลิต ของโครงการพัฒนานัก
บริหารการศึกษาระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นท่ี 3 รายละเอียด ดังนี ้
  1.1 การประเมินด้านบริบท พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็น
ว่าวัตถุประสงค์ของโครงการพัฒนาสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการมี
ค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 
  1.2 การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.44 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความ
คิดเห็นว่า วิทยากรในโครงการเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.74 
  1.3 การประเมินด้านกระบวนการ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความ
คิดเห็นว่า ความเอาใจใส่ดูแล การให้คําปรึกษา แนะนําของวิทยากรท่ีปรึกษาและผู้รับผิดชอบ
โครงการ และบุคลิกภาพของวิทยากรมีความเหมาะสมโดยมีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด 4.71 
  1.4 การประเมินด้านผลผลิต พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.63 เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นว่า ผู้
เข้ารับการพัฒนาบริหารงานโดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.83 
 2. แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) 
รุ่นท่ี 3 รายละเอียด ดังนี ้
  2.1 ควรกําหนดช่วงเวลาในการพัฒนาให้มีความต่อเนื่องกันตลอดระยะเวลาของ
หลักสูตร 
  2.2 จัดเตรียม สื่อ อุปกรณ์ ให้มีความเพียงพอ สําหรับอํานวยความสะดวกในการใช้
งานและสืบค้นข้อมูล 
  2.3 ปรับสัดส่วนกิจกรรมการพัฒนา โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
 ชัยยุทธ ชิโนกุล. (2557) ได้ดําเนินประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตรการป้องกัน
ราชอาณาจักร การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร เพ่ือ
ศึกษา ปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร โดยวิจัยผู้
เข้ารับการฝึกอบรมและพัฒนา รุ่นท่ี 56 (พ.ศ.2556 - 2557) จํานวน 293 คน การวิจัยเชิงปริมาณ
โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือการวัดผลและเก็บข้อมูล ใช้กลุ่มตัวอย่างจากท้ังประชากร ทําการ
วัดคะแนนพัฒนาการโดยใช้ข้อสอบก่อนการฝึกอบรมและภายหลังการฝึกอบรม ในการวิจัยเชิง
คุณภาพได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มโดยดําเนินการ 3 กลุ่ม  
 ผลการวิจัยเชิงปริมาณพบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 51 - 55 ปี ความรู ้
ระดับปริญญาโท ชอบวิธีการเรียนแบบการบรรยาย ผสมกับการประชุมกลุ่มย่อย ชอบเรียนวันจันทร์ 
พุธและศุกร์ ในช่วงเช้า สําหรับระดับความพึงพอใจต่อการฝึกอบรม โดยรวมอยู่ใน “ระดับมาก” 
สําหรับสถานท่ีในการฝึกอบรมได้คะแนนความพึงพอใจสูงสุด “ระดับมากท่ีสุด” ในการวัดคะแนน
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พัฒนาการนั้น ส่วนมากได้คะแนนพัฒนาการเป็นบวก สําหรับข้อมูลเชิงคุณภาพนั้นพบว่า ควรเรียน
เฉพาะบางวัน โดยมีความเข้าใจในวัตถุประสงค์การฝึกอบรม รู้ว่าการฝึกอบรมมีเนื้อหาดีมีประโยชน์ 
กระบวนการเรียนการสอนบางเรื่องยังต้องปรับปรุง ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะว่าควรหาความต้องการใน
การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องทุก ๆ ปี เช่นเดียวกับการประเมินหลักสูตร นอกจากนั้น ควรลดการ
บรรยายลง เพ่ิมภาษาอังกฤษในการสรุป การดูงานในประเทศควรสัมผัสปัญหาจริง ๆ การดูงาน
ต่างประเทศ ต้องเน้นสาระการป้องกันประเทศมากกว่าการเท่ียวและต้องไม่มีสิ่งรบกวนจิตใจ 
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บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการ 

 
 การประเมินผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา โครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Evaluation Research) เก็บรวบรวมท้ังเชิงปริมาณและ
คุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ในโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเ พ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก: 
Educational Leadership Training Program for Thai School Leaders (CBSEL) ตามความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 นี้ โดยประเมิน 2 ประเด็น เก่ียวกับผลการพัฒนา
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา และเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตาม
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  
ประชากร 
 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  จํานวน  
33 คน 
 
เครื่องมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจ 
และแบบสนทนากลุ่ม 
 
ส่วนท่ี 1 การประเมินผลการจัดการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  
ข้ันตอนดําเนินการ มี 4 ข้ันตอน ดังนี ้
  ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา 
และการประเมินผลโครงการ  
  ข้ันตอนท่ี 2  สร้างและพัฒนาเครื่องมือ ตามองค์ประกอบจนได้ร่างเครื่องมือ
สําหรับการประเมินผล 
  ข้ันตอนท่ี 3 นําร่างเครื่องมือส่งให้ผู้เชี่ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
  ข้ันตอนท่ี 4 ดําเนินการแก้ไขเครื่องมือและทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่
ใช้ประชากรเป้าหมาย 
ประชากร 
 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  จํานวน  
33 คน 
เครื่องมือท่ีใช้ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบประเมินผลพัฒนาภาวะผู้นําทาง
การศึกษา รายละเอียดดังนี้  
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 ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร  ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม ด้านวิทยากร/เทคนิคการ
ฝึกอบรม ด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม และด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการพัฒนา 
 การวิเคราะห์ข้อมูล สําหรับข้อคําถามท่ีเป็นการสอบถามระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อการจัด
หลักสูตรฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตั้งค่า
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การวิเคราะห์และเกณฑ์การตัดสิน ดังนี ้
 เกณฑ์การวิเคราะห์ใช้เกณฑ์การประเมินโดยตั้งค่าจากมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ 

ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ข้ึนไป แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยมากท่ีสดุ 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยต่ํากว่า 1.50  แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 

 เกณฑ์การตัดสิน เม่ือได้วิเคราะห์คําตอบของผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้ประเมินจะคํานวณหา
ค่าเฉลี่ยท้ังฉบับ โดยหากคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ถือว่าผ่าน
เกณฑ์การประเมิน สําหรับข้อคําถามท่ีเป็นการสอบถามข้อคิดเห็นและข้อสังเกต โดยการถามแบบ
ปลายเปิดจะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา สรุปประเด็นสําคัญ โดยการหาค่าความถ่ีและจัดลําดับ
ความสําคัญของประเด็นจากคําตอบท่ีได้รับ 
 
ส่วนท่ี 2  การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาต่อการดําเนินงานพัฒนาตาม

หลักสูตรโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษา  
 การประเมินความพึงพอใจของผู้ เ ข้ารับการพัฒนา เป็นการประเมินภายหลังจาก 
ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับการเรียนรู้ตามหลักสูตรพัฒนาผู้นําทางการศึกษา โดยเป็นการสะท้อนผลจาก
การดําเนินงานโครงการพัฒนา เม่ือเสร็จสิ้นการดําเนินงาน เพ่ือนําผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาและปรบัปรุงหลักสูตรพัฒนาผู้นําทางการศึกษา ต่อไป 
ประชากร 
 ประชากรเป้าหมาย ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  จํานวน  
33 คน 
ข้ันตอนดําเนินการ มี 4 ข้ันตอน ดังนี ้
 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเ ก่ียวข้องกับการพัฒนา  
การประเมินผลโครงการ  
 ข้ันตอนท่ี 2 สร้างและพัฒนาเครื่องมือจนได้ร่างเครื่องมือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับ
การพัฒนา   
 ข้ันตอนท่ี 3 นําร่างเครื่องมือส่งให้ผู้ เชี่ ยวชาญ จํานวน 3 ท่าน เป็นผู้ตรวจสอบ 
ความเท่ียงตรงเชิงโครงสร้างและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
 ข้ันตอนท่ี 5 ดําเนินการแก้ไขเครื่องมือและทดลองใช้เครื่องมือกับกลุ่มตัวอย่างท่ีไม่ใช้
ประชากรเป้าหมาย 
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เครื่องมือ 
 เครื่องมือได้แก่  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนา
สมรรถนะผู้นําทางการศึกษา โครงสร้างการประเมินความพึงพอใจ กําหนดเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1
ข้อมูลท่ัวไป ประกอบด้วย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา สังกัด ข้อคําถามเป็นแบบปลายเปิด  ตอนท่ี 2 
ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ ประกอบด้วย ด้านการบริการ (ช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ สถาบัน
พัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา) ด้านการบริการ (ช่วงท่ี 2 การพัฒนา  
ณ สาธารณรัฐประชนจีน) ด้านกระบวนการจัดการ และด้านประโยชน์ความคุ้มค่า ข้อคําถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตอนท่ี 3 ข้อมูลเก่ียวกับความไม่พึงพอใจต่อการดําเนิน
โครงการ ข้อคําถามเป็นแบบปลายเปิด  
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อคําถามท่ีเป็นการสอบถามระดับความคิดเห็นท่ีมีต่อความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
จะวิเคราะห์ข้อมูล โดยการตั้งค่ามาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ โดยกําหนดเกณฑ์การวิเคราะห์และ
เกณฑ์การตัดสิน ดังนี ้
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.50 ข้ึนไป  แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยมากท่ีสุด 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.50 – 4.49 แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยมาก 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 2.50 – 3.49 แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.50 – 2.49 แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยน้อย 
  ค่าเฉลี่ยต่ํากว่า 1.50   แปลว่า  เห็นว่าเหมาะสม/เห็นด้วยน้อยท่ีสุด 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เม่ือได้วิเคราะห์คําตอบของผู้เข้ารับการพัฒนา ผู้ประเมินจะคํานวณหาค่าเฉลี่ยท้ังฉบับ โดย
หากคะแนนเฉลี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ 4 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน 
สําหรับข้อคําถามท่ีเป็นการสอบถามข้อคิดเห็นและข้อสังเกตเก่ียวกับความพึงพอใจ โดยการถามแบบ
ปลายเปิด จะใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) สรุปประเด็นสําคัญ โดยการหาค่าความถ่ี
และจัดลําดับความสําคัญของประเด็นจากคําตอบท่ีได้รับ 
ผู้ประเมิน 
  ผู้ท่ีทําหน้าท่ีประเมิน ได้แก่ ผู้เข้ารับการพัฒนา 
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล จํานวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ) 
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บทท่ี 4  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษานี้ มี
วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือประเมินผลการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา โครงการ
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความ
เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
  2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษา  
 ดังนั้น จึงได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลนําเสนอเป็น 4 ตอนดังนี ้

  ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้ารับการพัฒนา 

  ตอนท่ี 2 ผลการประเมินผลการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา (ตอบ
วัตถุประสงค์ข้อ 1 ) 

  ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษา (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ) 

  ตอนท่ี 4 ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษา  

 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษา  
  การพัฒนาตามหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  
มีผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 33 คน ซึ่งมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และ
ภาคเอกชน  ดังนี ้
ตารางท่ี  4.1 จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามสังกัด 

ท่ี หน่วยงาน จํานวน ร้อยละ 

1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  20 60.61 
2 สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 4 12.12 
3 สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย 
2 

6.06 
4 สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 4 12.12 
5 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  3 9.09 
 รวม 33 100.00 
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 จากตารางท่ี 4.1 
สังกัด 5 สังกัด ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 
รองลงมาสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 
2 คน สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
ตามภาพข้างล่าง 
 

ภาพท่ี 
 
ตารางท่ี  4.2 จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามเพศ
 

ท่ี 

1 ชาย 
2 หญิง 
 

 จากตารางท่ี 4.2 
กล่าวคือ ผู้เข้ารับการพัฒนาจํานวนเท่าๆ กัน เป็นชายและหญิง โดยเป็นหญิงมากกว่าชายจํานวน 
คน คือ ชาย จํานวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 
ตามภาพข้างล่าง 
 

สพฐ.

สอศ

กศน.

สช.

สป.
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1 แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตาม
ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

คน คิดเป็นร้อยละ 60.61 รองลงมาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จํานวน 4 คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

ภาพท่ี 4.1 ภาพจํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามสังกัด

จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน

17
16

รวม 33
2 แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามเพศ 

กล่าวคือ ผู้เข้ารับการพัฒนาจํานวนเท่าๆ กัน เป็นชายและหญิง โดยเป็นหญิงมากกว่าชายจํานวน 
คน คิดเป็นร้อยละ 51.1 และเป็นหญิง จํานวน  16 คน คิดเป็นร้อยละ 

20

4

2

4

3

สังกัด

สงักดั
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แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตาม
ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ
คนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 12.12 

คน คิดเป็นร้อยละ 9.1 ท่ีเหลือ จํานวน 
อัธยาศัย คิดเป็นร้อยละ 6.1  

 
ภาพจํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามสังกัด 

จํานวน ร้อยละ 

17 51.1 
16 48.5 
33 100.00 

แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามเพศ 
กล่าวคือ ผู้เข้ารับการพัฒนาจํานวนเท่าๆ กัน เป็นชายและหญิง โดยเป็นหญิงมากกว่าชายจํานวน 1 

คน คิดเป็นร้อยละ 48.5 
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ภาพท่ี 
 
ตารางท่ี  4.3 จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ท่ี 

1 ปริญญาตร ี
2 ปริญญาโท 
3 ปริญญาเอก 
 

 จากตารางท่ี 4.3 
ระดับการศึกษา ผู้เข้ารับการพัฒนามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในจํานวนท่ี
เท่ากันคือ 16 คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ
ตรี คิดเป็นร้อยละ 3.03 ตามภาพข้างล่าง
 

ภาพท่ี 4

 

ชาย

หญิง

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก
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ภาพท่ี 4.2 ภาพจํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามสังกัด

จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามระดับการศึกษา

ระดับการศึกษา จํานวน

รวม 
3 แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตาม

ผู้เข้ารับการพัฒนามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในจํานวนท่ี
คน เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 48.48 ท่ีเหลือ จํานวน 1 ราย จบการศึกษาระดับปริญญา

ตามภาพข้างล่าง 

.3 จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามระดับการศึกษา
 

 

17

16

เพศ

เพศ

1

16

16

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

วุฒกิารศึกษา

วฒุิการศึกษา
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ภาพจํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามสังกัด 

จําแนกตามระดับการศึกษา 

จํานวน ร้อยละ 

1 3.03 
16 48.48 
16 48.48 
33 100.00 

แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตาม
ผู้เข้ารับการพัฒนามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในจํานวนท่ี

ราย จบการศึกษาระดับปริญญา

 
จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามระดับการศึกษา 



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

ตารางท่ี  4.4 จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามอายุ

ท่ี 

1 อายุต่ํากว่า 30 
2 30 - 40 ป ี
3 41 - 50 ป ี
4 51 – 60 ป ี
 

 จากตารางท่ี 4.4 
ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่เกินครึ่งมีอายุ 
30 - 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 
ละ 3.00 อายุต่ํากว่า 30 ปี อายุเฉลี่ย 
 

ภาพท่ี 

 

อายตํุ1ากวา่ 30

30 - 40

41 - 50

51 – 60
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จํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามอาย ุ

อายุ จํานวน

30 ป ี

รวม 
 แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตาม

ส่วนใหญ่เกินครึ่งมีอายุ 41 - 50 ปี คิดเป็นร้อยละ 69.70 รองลงมามีอายุระหว่าง 
ปี คิดเป็นร้อยละ 18.20 รองลงมา อายุ 51 – 60 ป ี  คิดเป็นร้อยละ 9.10 

ปี อายุเฉลี่ย 44.30 ปี อายุต่ําสุด 27 ปี และอายุสูงสุด 

ภาพท่ี 4.4 จํานวนผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามอายุ 
 

 

1

6

23

3

30 ปี

40 ปี

50 ปี

60 ปี

อายุ

อายุ

39 

                                       ดร.พรอญัชลี พุกชาญค้า 

จํานวน ร้อยละ 

1 3.00 
6 18.20 

23 69.70 
3 9.10 

33 100.00 
แสดงให้เห็นถึงจํานวนและร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนา จําแนกตามอายุ  

รองลงมามีอายุระหว่าง 
9.10 และท่ีเหลือร้อย

ปี และอายุสูงสุด 57 ป ี
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รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       ดร.พรอญัชลี พุกชาญค้า 

ตอนท่ี 2  ผลการประเมินการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1 ) 
 
ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร

ภาวะผู้นําทางการศึกษา ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา  
(N=33) 

 ประเด็นการพิจารณา 
การดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร 

μ σ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 

1 ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร     4.73 0.460 มากท่ีสุด 
2 ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม     4.86 0.250 มากท่ีสุด 
3 ด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม 4.57 0.394 มากท่ีสุด 
4 ด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม 4.53 0.406 มากท่ีสุด 
5 ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรม 

การพัฒนา 4.71 0.406 
 

มากท่ีสุด 
         รวม 4.68 0.294 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.5  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนาตาม
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ)  
4.68   

 เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น 
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม มี
ค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ (µ= 4.86) รองลงมาคือด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร  (µ= 4.73) รองลงมาคือด้าน
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา (µ= 4.71) รองลงมาคือด้านวิทยากร/
เทคนิคการฝึกอบรม(µ= 4.57) และด้านสุดท้ายคือ ด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม (µ= 
4.53) ตามภาพข้างล่าง 

 



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 
ภาพท่ี 4.5 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม

ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา

ตารางท่ี  4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสม
ภาวะผู้นําทางการศึกษา
การพัฒนา  

 ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร    

1 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2 มีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีดําเนินการอยู่
3 สามารถตอบสนองกับความต้องการของท่าน
           รวม 

 จากตารางท่ี 4.6
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด
ค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ) 4.73  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
มากท่ีสุด เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ดําเนินการอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ตอบสนองกับความต้องการของท่าน 

ด้านเนื 8อหา

ด้านความรู้ ความเข้าใจ  

ด้านวิทยากร/เทคนิค

ด้านปัจจยัเกื 8อหนนุ

ด้านเนื 8อหาสาระ/กิจกรรม

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา  

 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผู้ เข้ารับ

 

ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร     μ σ 

มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 4.73 0.517 
มีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีดําเนินการอยู ่ 4.79 0.485 
สามารถตอบสนองกับความต้องการของท่าน 4.67 0.540 

4.73 0.460 

6  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด

73   

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าเนื้อหาวิชาหลักสูตรทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับ
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ี

ดําเนินการอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก (µ=4.79) รองลงมาคือเนื้อหาวิชาหลักสูตร
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (µ=4.73) และสุดท้าย เนื้อหาวิชาหลักสูตร
ตอบสนองกับความต้องการของท่าน (µ= 4.67) ตามภาพข้างล่าง 

4.73

4.86

4.57

4.53

4.71

ด้านเนื 8อหา

ด้านความรู้ ความเข้าใจ  

เทคนิค

ด้านปัจจยัเกื 8อหนนุ

กิจกรรม

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสมของ
การดาํเนินการพัฒนาตามหลักสูตร

ค่าเฉลี1ย

41 

                                       ดร.พรอญัชลี พุกชาญค้า 

 

ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาตาม

การดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของผู้ เข้ารับ 

(N=33) 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

 มากท่ีสุด 
 มากท่ีสุด 
 มากท่ีสุด 
 มากท่ีสุด 

การดําเนินการพัฒนาตาม
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมี

เนื้อหาวิชาหลักสูตรทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับ
มีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ี

เนื้อหาวิชาหลักสูตรมีความ
เนื้อหาวิชาหลักสูตรสามารถ



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 
ภาพท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา

ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร 
 
ตารางท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสม

ภาวะผู้นําทางการศึกษา
ผู้เข้ารับการพัฒนา

 ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม    

1 ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
จากการพัฒนา 

2 เนื้อหา สาระ ประสบการณ์ 
ปฏิบัติงาน 

3 ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน

           รวม 

 จากตารางท่ี 4.7
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไป
ใหม่ ๆ จากการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก 
คือ เนื้อหา สาระ ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

สอดคล้องกบัภาระหน้าที1

ตอบสนองกบัความต้องการ

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม 
ผู้เข้ารับการพัฒนา                                                                  

ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม     μ σ 

ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ 
4.94 0.242 

เนื้อหา สาระ ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ในการ
4.91 0.292 

ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน 

4.73 0.452 

4.86 0.250 

7  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม มีความเหมาะสมในระดับ

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ= 4.86)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดย
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์
ใหม่ ๆ จากการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก (
คือ เนื้อหา สาระ ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน (µ=4.91) และสุดท้ายคือ ความรู้ 

4.73

4.79

4.67

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์

สอดคล้องกบัภาระหน้าที1

ตอบสนองกบัความต้องการ

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสม
ด้านเนื #อหาวิชาหลักสูตร 

ค่าเฉลี1ย
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ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 
  

การดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของ

                                                                 (N=33) 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 มากท่ีสุด 

การดําเนินการพัฒนาตาม
มีความเหมาะสมในระดับ

ทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดย
ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์

(µ= 4.94) รองลงมา
และสุดท้ายคือ ความรู้ 



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม 
ภาพข้างล่าง 

 

ภาพท่ี 4.7 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม 

 
ตารางท่ี  4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสม

ภาวะผู้นําทางการศึกษา
ผู้เข้ารับการพัฒนา

 ด้านวิทยากร

1 วิทยากรในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสม
2 มีเทคนิค และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับ

การอบรมเข้าใจ    
3 จัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่าง

เหมาะสม    
4 สร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ

สนใจในการฝึกอบรม
5 ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้อย่าง

ครบถ้วนเป็นท่ีเข้าใจ
6 สื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละ

หัวข้อวิชา 

ได้รับความรู้ แนวคิด ทกัษะ ประสบการณ์ใหม่

เนื 8อหาเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของ
ผู้เข้ารับการพัฒนา  

ด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม     μ σ 

วิทยากรในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสม 4.97 0.174 
มีเทคนิค และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับ

4.55 0.564 

จัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่าง
4.55 0.564 

สร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
สนใจในการฝึกอบรม 

4.67 0.479 

ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้อย่าง
ครบถ้วนเป็นท่ีเข้าใจ 

4.64 0.603 

สื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละ
4.58 0.663 

4.94

4.91

4.73

ได้รับความรู้ แนวคิด ทกัษะ ประสบการณ์ใหม่

เนื 8อหาเป็นประโยชน์ในการปฏิบติังาน

สามารถนําไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบติังาน

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสม
ด้านความรู้ ความเข้าใจ

ค่าเฉลี1ย
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นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน (µ=4.73) ตาม

 

ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา 

การดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ตามความคิดเห็นของ 

(N=33) 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

 มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 ด้านวิทยากร

7 เอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอ
เหมาะสม  

           รวม 

 จากตารางท่ี 4.8
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ประเด็นเอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอ
ประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
หาน้อยดังนี้ วิทยากรในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก 
รองลงมาคือสร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการฝึกอบรม 
รองลงมาคือวิทยากรตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างครบถ้วนเป็นท่ีเข้าใจ 
(µ=4.64)  รองลงมาคือ
รองลงมาคือวิทยากรมีเทคนิค และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ 
รองลงมาคือ วิทยากรจัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างเหมาะสม
ประเด็นสุดท้ายมีความเหมาะสมในระดับมากได้แก่ 
เหมาะสม (µ=4.06) ตามภาพข้างล่าง

 

ภาพท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม 

 

เทคนิคและถ่ายทอดความรู้

จดัลําดบัความสมัพนัธ์ของเนื 8อหาวิชา  

สื1อมีความเหมาะสมกบัเนื 8อหา

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม     μ σ 

เอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอ
4.06 0.747 

4.57 0.394 

8  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก

โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ= 4.57)   

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
เอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอเหมาะสมมีความเหมาะสมในระดับมาก

ประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 6 ประเด็น เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไป
วิทยากรในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก 

รองลงมาคือสร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการฝึกอบรม 
รองลงมาคือวิทยากรตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างครบถ้วนเป็นท่ีเข้าใจ 

าคือสื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละหัวข้อวิชา
มีเทคนิค และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ 
จัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างเหมาะสม

ประเด็นสุดท้ายมีความเหมาะสมในระดับมากได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอ
ตามภาพข้างล่าง 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
เทคนิคการฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา

4.97

4.55

4.55

4.67

4.64

4.58

4.06

วิทยากรมีคณุภาพ

เทคนิคและถ่ายทอดความรู้

จดัลําดบัความสมัพนัธ์ของเนื 8อหาวิชา  

สร้างบรรยากาศจงูใจ

ตอบข้อซกัถามข้อสงสยั

สื1อมีความเหมาะสมกบัเนื 8อหา

เอกสารประกอบ

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสมด้านวิทยากร

ค่าเฉลี1ยความเหมาะสมด้านปัจจยัเกื 8อหนนุ
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ระดับ 
ความเหมาะสม 

 
มาก 

 มากท่ีสุด 

การดําเนินการพัฒนาตาม
มีความเหมาะสมในระดับมาก

ทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ยกเว้น
มีความเหมาะสมในระดับมาก โดย

เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไป
วิทยากรในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก (µ= 4.97) 

รองลงมาคือสร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการฝึกอบรม (µ=4.67) 
รองลงมาคือวิทยากรตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างครบถ้วนเป็นท่ีเข้าใจ 

สื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละหัวข้อวิชา (µ=4.58) 
มีเทคนิค และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ  (µ=4.55) 
จัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างเหมาะสม   (µ=4.55) และ

เอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอ

 

ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 
ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา 
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รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       ดร.พรอญัชลี พุกชาญค้า 

ตารางท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรมตามความคิดเห็นของผู้
เข้ารับการพัฒนา 

(N=33) 

 ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดฝึกอบรม μ σ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
1 สถานท่ีฝึกอบรมและอุปกรณ์มีความสะดวกเพียงพอ

ต่อการดําเนิน การฝึกอบรม 
4.73 0.452 

มากท่ีสุด 

2 การจัดสถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับ
รูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมของหลักสูตร 

4.73 0.452 
มากท่ีสุด 

3 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีฝึกอบรม เช่น อุณหภูมิ 
ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ระดับเสียง เป็นต้น  มี
ความเหมาะสม 

4.82 0.392 
มากท่ีสุด 

4 การกําหนดการฝึกอบรมมีความชัดเจนเก่ียวกับ 
หัวข้อ วิชา วันเวลา และวิทยากร 

4.18 0.683 
มาก 

5 ผู้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมมีการประสานงานและ
อํานวยความสะดวกในการจัดอบรม 

4.52 0.566 
มากท่ีสุด 

           รวม 4.53 0.406 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.9  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนาตาม
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรมมีความเหมาะสมในระดับมาก
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ= 4.53)   

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ยกเว้น
ประเด็นการกําหนดการฝึกอบรมมีความชัดเจนเก่ียวกับ หัวข้อ วิชา วันเวลา และวิทยากรมีความ
เหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 4 ประเด็น เรียงลําดับตาม
คะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สภาพแวดล้อมของสถานท่ีฝึกอบรม เช่น อุณหภูมิ ระบบปรับ
อากาศ แสงสว่าง ระดับเสียง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด (µ=4.82) รองลงมาคือ สถานท่ีฝึกอบรมและ
อุปกรณ์มีความสะดวกเพียงพอต่อการดําเนิน การฝึกอบรม (µ=4.73) รองลงมาคือ การจัดสถานท่ี
ฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมของหลักสูตร (µ= 4.73) รองลงมาคือ 
ผู้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมมีการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัดอบรม (µ= 4.52) และ
ประเด็นสุดท้ายท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากจํานวน 1 ประเด็นได้แก่ การกําหนดการฝึกอบรมมี
ความชัดเจนเก่ียวกับ หัวข้อ วิชา วันเวลา และวิทยากร (µ= 4.18) ตามภาพข้างล่าง 



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 

ภาพท่ี 4.9 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ด้านปัจจัยเก้ือหนุน

 
ตารางท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ

พัฒนาท่ีมีต่อการดําเนินการพัฒนา
เหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา

 ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการพัฒนา    

1 หัวข้อวิชาต่าง ๆ ท่ีกําหนดมีสาระสําคัญท่ีผู้เข้ารับ
การอบรมต้องการหรือควรได้รับการเรียนรู้
 

2 กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ มีประโยชน์เสริมสร้างประสบการณ์

3 สัดส่วนการพัฒนาระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ
มีความเหมาะสม 

           รวม 

 จากตารางท่ี 4.10
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด

วิทยากรมีคณุภาพ

เทคนิคและถ่ายทอดความรู้

จดัลําดบัความสมัพนัธ์ของเนื 8อหาวิชา  

สร้างบรรยากาศจงูใจ

ตอบข้อซกัถามข้อสงสยั

สื1อมีความเหมาะสมกบัเนื 8อหา

เอกสารประกอบ

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสมด้านปัจจัยเกื #อหนุน

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านปัจจัยเก้ือหนุนตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
พัฒนาท่ีมีต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
เหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา   

ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและ 
กิจกรรมการพัฒนา     

μ σ 

หัวข้อวิชาต่าง ๆ ท่ีกําหนดมีสาระสําคัญท่ีผู้เข้ารับ
หรือควรได้รับการเรียนรู ้ 4.73 0.452 

กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับเนื้อหา 
มีประโยชน์เสริมสร้างประสบการณ์ 

4.79 0.415 

สัดส่วนการพัฒนาระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ
4.61 0.609 

4.71 0.406 

10  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนา
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา 
มีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ= 4.71)   

4.97

4.55

4.55

4.67

4.64

4.58

4.06

วิทยากรมีคณุภาพ

เทคนิคและถ่ายทอดความรู้

จดัลําดบัความสมัพนัธ์ของเนื 8อหาวิชา  

สร้างบรรยากาศจงูใจ

ตอบข้อซกัถามข้อสงสยั

สื1อมีความเหมาะสมกบัเนื 8อหา

เอกสารประกอบ

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสมด้านปัจจัยเกื #อหนุน

ค่าเฉลี1ยความเหมาะสมด้านปัจจยัเกื 8อหนนุ
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ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความเหมาะสมตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านความ

(N=33) 

ระดับ 
ความเหมาะสม 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 
มากท่ีสุด 

 มากท่ีสุด 

การดําเนินการพัฒนาตาม
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา  



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
วัตถุประสงค์ มีประโยชน์เสริมสร้างประสบการณ์ 
ท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องการ
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม 

 

 

ภาพท่ี 4.10 ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนาตามความคิดเห็นของผู้เข้า
รับการพัฒนา 

 
 

หวัข้อวิชาต่าง ๆ 

กิจกรรมการพฒันาสอดคล้อง

สดัสว่นภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสมด้านเนื #อหาสาระ

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับเนื้อหา 
วัตถุประสงค์ มีประโยชน์เสริมสร้างประสบการณ์ (µ=4.79) หัวข้อวิชาต่าง ๆ ท่ีกําหนดมีสาระสําคัญ
ท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องการหรือควรได้รับการเรียนรู้ (µ=4.73) และสุดท้ายสัดส่วนการพัฒนาระหว่าง
ภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม (µ=4.61) ตามภาพข้างล่าง 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนาตามความคิดเห็นของผู้เข้า

 

 

4.73

4.79

4.61

หวัข้อวิชาต่าง ๆ 

กิจกรรมการพฒันาสอดคล้อง

สดัสว่นภาคทฤษฎีกบัภาคปฏิบติั

ค่าเฉลี�ยความเหมาะสมด้านเนื #อหาสาระ
กจิกรรม

ค่าเฉลี1ยความเหมาะสมด้านเนื 8อหาสาระกิจกรรม
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ทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 
กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับเนื้อหา 

หัวข้อวิชาต่าง ๆ ท่ีกําหนดมีสาระสําคัญ
สัดส่วนการพัฒนาระหว่าง

 

ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 
ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนาตามความคิดเห็นของผู้เข้า
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รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       ดร.พรอญัชลี พุกชาญค้า 

ตอนท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษา (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 ) 

   
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ

โครงการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา  
(N=33) 

 ประเด็นการพิจารณาราย μ σ ระดับ 

1 ด้านการบริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ สคบศ. และ 
การเตรียมการ 4.58 0.373 

 
มากท่ีสุด 

2 ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 4.44 0.381 

 
มาก 

3  ด้านกระบวนการจัดการ 4.64 0.504 มากท่ีสุด 
4 ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า 4.83 0.277 มากท่ีสุด 
                                                                                                      รวม 4.62 0.297 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี 4.11  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
พัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม  
(µ= 4.62)  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน 
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า (µ=4.83) 
รองลงมาด้านกระบวนการจัดการ (µ=4.64) รองลงมา ด้านการบริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา  
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และการเตรียมการ (µ=4.58) ลําดับ
สุดท้ายท่ีมีความพึงพอใจมาก คือ ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
(µ=4.44)  ตามภาพข้างล่าง 

 



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

ภาพท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ในภาพรวม 

 
ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ

โครงการพัฒนา
การพัฒนา ณ สคบศ

 
การพัฒนา ณ สคบศ

1 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน
2 การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม
3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ
4 ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมี

ความเหมาะสม 
5 สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม 
6 อาหาร มีความเหมาะสม
7 เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม
8 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม
9 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน
10 สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย
                                                                        

4.20

บริการที1ไทย

บริการที1จีน

กระบวนการ

ประโยชน์

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ
โครงการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านการบริการช่วงท่ี 
การพัฒนา ณ สคบศ. และการเตรียมการ 

ด้านการบริการช่วงท่ี 1  
การพัฒนา ณ สคบศ. และการเตรียมการ 

μ 

ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน 4.58 
การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม 4.76 
ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 4.33 
ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมี

4.91 
สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม  4.91 
อาหาร มีความเหมาะสม 4.52 
เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม 4.55 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม 4.09 
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 4.48 
สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย 4.85 
                                                                       รวม 4.58 

4.30 4.40 4.50 4.60 4.70 4.

ความพงึพอใจ

ความพงึพอใจ
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ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ
ด้านการบริการช่วงท่ี 1  

(N=33) 

σ ระดับ 

0.614 มากท่ีสุด 
0.435 มากท่ีสุด 
0.645 มาก 

0.296 
 

มากท่ีสุด 
0.292 มากท่ีสุด 
0.619 มากท่ีสุด 
0.617 มากท่ีสุด 
0.947 มาก 
0.619 มาก 
0.364 มากท่ีสุด 
0.373 มากท่ีสุด 

.80 4.90



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 จากตารางท่ี 4.12  
พัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
โดยรวม (µ= 4.58)  

 เม่ือพิจารณาเป็นราย
เช่นกัน ยกเว้น 3 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก โดย
ไปหาน้อยดังนี้ ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมีความเหมาะสม
สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม 
สะดวกสบาย (µ= 4.85) การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม 
ในการประสานงาน (µ= 
ความเหมาะสม (µ= 4.52) 
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
(µ=4.48) ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 
เหมาะสม (µ= 4.09) ตามภาพข้างล่าง
 

ภาพท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านการบริการช่วงท่ี 
ทางการศึกษา

 

3.60

ประสานงาน

ชดัเจน

สถานที1

เครื1องดื1ม

วสัดุ

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

12  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อ
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านการบริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ 

คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการเตรียมการ ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด
ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมาก

ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมีความเหมาะสม
สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม (µ= 4.91) สถานท่ีพักมีความเหมาะสม 

การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม (µ= 4.76) 
 4.58) เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม (

4.52) สําหรับประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับมาก 
ตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 
ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ (µ= 4.33) และประเด็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความ

ตามภาพข้างล่าง 

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านการบริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา และการเตรียมการ 

 

3.80 4.00 4.20 4.40 4.60 4.

บริการที�ไทย

บริการที1ไทย
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มีความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
การพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู 

ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ย

ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด
ตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมาก

ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมีความเหมาะสม (µ=4.91) 
สถานท่ีพักมีความเหมาะสม 
4.76) ความสะดวก รวดเร็ว

µ= 4.55) อาหาร มี
สําหรับประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับมาก 3 ประเด็น โดย

ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 
และประเด็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความ

 
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากร

.80 5.00
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รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       ดร.พรอญัชลี พุกชาญค้า 

ตารางท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ
โครงการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2  
การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

(N=33) 

 ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2  
การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

μ σ ระดับ 

1 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน 4.42 0.614 มาก 
2 การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม 4.73 0.517 มากท่ีสุด 
3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ 4.42 0.708 มาก 
4 ห้อ งประชุมและอุปกรณ์ โสต ทัศนูปกร ณ์ ในการ

ปฐมนิเทศมีความเหมาะสม 4.88 0.331 
 

มากท่ีสุด 
5 สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม  4.94 0.348 มากท่ีสุด 
6 สถานท่ีดูงานมีความเหมาะสม 4.55 0.564 มากท่ีสุด 
7 อาหาร มีความเหมาะสม 4.18 0.950 มาก 
8 เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม 4.06 0.864 มาก 
9 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม 3.45 1.227 มาก 
10 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน 4.24 0.792 มาก 
11 สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย 4.42 0.614 มาก 
                                                                        รวม 4.44 0.381 มาก 

 จากตารางท่ี 4.13  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
พัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ในภาพรวมในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ= 4.44)  

 เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 4 
ประเด็น  โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนา
มีความเหมาะสม (µ= 4.94) ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมีความ
เหมาะสม (µ=4.88) การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม (µ= 4.73) สถานท่ีดูงานมีความ
เหมาะสม (µ= 4.55) สําหรับประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 7 ประเด็น โดย
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน 
(µ=4.42) ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ (µ= 4.42) สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย (µ= 
4.42) ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน (µ= 4.24) อาหาร มีความเหมาะสม (µ=4.18) 
เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม (µ= 4.06) และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม 
(µ= 3.45) ตามภาพข้างล่าง 
 



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

ภาพท่ี 4.13 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านการบริการ ช่วงท่ี 

 
ตารางท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ

โครงการพัฒนา

 ด้านกระบวนการจัดการ

1 ผู้บริหารโครงการให้บริการด้วยความรวดเร็ว  ทัน
เหตุการณ์ 

2 ผู้บริหารโครงการให้คําอธิบาย แนะนํา ตอบข้อซักถามได้
ตรงประเด็น 

                                                                        

 จากตารางท่ี 4.14  
พัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ=
 เม่ือพิจารณาเป็นราย
เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ทันเหตุการณ์ (µ=4.67) 
(µ= 4.61) ตามภาพข้างล่าง

0.00

ประสานงาน

ชดัเจน

ที1พฒันา

อาหาร

อินเตอร์เน็ต

ที1พกั

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ
โครงการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการ

ด้านกระบวนการจัดการ μ σ

ผู้บริหารโครงการให้บริการด้วยความรวดเร็ว  ทัน
4.67 0.479

ผู้บริหารโครงการให้คําอธิบาย แนะนํา ตอบข้อซักถามได้
4.61 0.556

                                                                       รวม 4.64 0.504

14  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อ
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการ ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด

= 4.64)  
เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดย
ตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารโครงการให้บริการด้วยความรวดเร็ว 

4.67) ผู้บริหารโครงการให้คําอธิบาย แนะนํา ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น 
ตามภาพข้างล่าง 

1.00 2.00 3.00 4.00 5.00

บริการที�จีน

บริการที1จีน

52 

                                       ดร.พรอญัชลี พุกชาญค้า 

 
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ
ด้านกระบวนการจัดการ 

(N=33) 

σ ระดับ 

0.479 
มากท่ีสุด 

0.556 
มากท่ีสุด 

0.504 มากท่ีสุด 

มีความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด 

พบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด โดย
ผู้บริหารโครงการให้บริการด้วยความรวดเร็ว  

ผู้บริหารโครงการให้คําอธิบาย แนะนํา ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น  

00 6.00



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 
ภาพท่ี 4.14 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ

ด้านกระบวนการจัดการ
ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ

โครงการพัฒนา

 ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า

1 ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตร
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 

2 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้
3 ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสมกับหลักสูตร
4 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินงาน
                                         

 จากตารางท่ี 4.15  
พัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม 
 เม่ือพิจารณาเป็นราย
โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
4.97) ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินงาน 
ความเหมาะสมกับหลักสูตร 

4.56

รวดเร็ว

อธิบายตรงประเด็น

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านกระบวนการจัดการ 

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ
โครงการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า μ σ

ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตร
ต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  4.85 0.364
ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี ้ 4.97 0.174
ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสมกับหลักสูตร 4.67 0.595
ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินงาน 4.85 0.364
                                        รวม 4.83 0.277

15  แสดงให้เห็นว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อ
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า ในภาพรวมในระดับมาก
โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม (µ= 4.83)  

เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
ตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ 

ระโยชน์ของสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  
ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินงาน (µ= 4.85) และระยะเวลาในการพัฒนามี
ความเหมาะสมกับหลักสูตร (µ= 4.67) ตามภาพข้างล่าง 

4.58 4.60 4.62 4.64 4.66

กระบวนการจัดการ
ของผู้บริหารโครงการ

กระบวนการจดัการของผู้บริหารโครงการ
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ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อ
ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า 

(N=33) 

σ ระดับ 

0.364 
 

มากท่ีสุด 
0.174 มากท่ีสุด 
0.595 มากท่ีสุด 
0.364 มากท่ีสุด 
0.277 มากท่ีสุด 

มีความพึงพอใจต่อการดําเนินการ
ในภาพรวมในระดับมาก

พบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด  
ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้ (µ= 

ระโยชน์ของสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  (µ= 4.85) 
และระยะเวลาในการพัฒนามี 

66 4.68



 

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา

 

ภาพท่ี 4.15 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า

 
 ประเด็นความไม่พึงพอใจ
ด้านการบริการ ด้านกระบวนการจัดการ
ดําเนินโครงการครั้งต่อไป พบว่า 

ด้านการบริการ 
1. มีนักศึกษาไทยคอยดูแลและบริการ และอํานวยความสะดวกได้ดีมาก
2. ผู้ท่ีแปลภาษาควรมีความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพราะอาจทําให้เกิด

ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
3. บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะมีความจําเป็นอย่างมากในการสืบค้นข้อมูลและการ

ตดิต่อประสานงาน 
ด้านกระบวนการจัดการ 
 1. ผู้บริหารโครงการได้ดําเนินการทุ่มเทการดําเนินการ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้รับประโยชน์
สูงสุด กระบวนการจัดการดีมาก รวดเร็ว ครอบคลุม ชัดเจน เหมาะสมแต่บางครั้งอาจมีการสื่อสาร
กันผิดระหว่างทีมบริหารโครงการกับล่ามและผู้เข้ารับก
โครงการคอยอยู่ประจําและคอยทําหน้าท่ีบริการอํานวยความสะดวกประสานงาน ณ ดําเนินโครงการ
 2. สถานท่ีศึกษาดูงานยังมีบางส่วนท่ีไม่สามารถหาข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานท่ีศึกษา
ท่ีไปดูงาน 
 3. ควรมีการประชุมกันบ้างระหว่างทีมงานเพ่ือสะท้อนเ
อ่ืนๆ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ปรับปรุงพฤติกรรม ดีกว่าการแจ้งทันทีระหว่างทํากิจกรรมนั้นๆ

4.50

สาระ/กิจกรรม

การเข้าร่วม

ระยะเวลา

พีงพอใจภาพรวม

รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา                                       

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า 

ประเด็นความไม่พึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา
ด้านกระบวนการจัดการ ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า และข้อเสนอแนะในการ

พบว่า  

มีนักศึกษาไทยคอยดูแลและบริการ และอํานวยความสะดวกได้ดีมาก
ผู้ท่ีแปลภาษาควรมีความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพราะอาจทําให้เกิด

บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะมีความจําเป็นอย่างมากในการสืบค้นข้อมูลและการ

 
ผู้บริหารโครงการได้ดําเนินการทุ่มเทการดําเนินการ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้รับประโยชน์

สูงสุด กระบวนการจัดการดีมาก รวดเร็ว ครอบคลุม ชัดเจน เหมาะสมแต่บางครั้งอาจมีการสื่อสาร
กันผิดระหว่างทีมบริหารโครงการกับล่ามและผู้เข้ารับการพัฒนา ควรมีเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
โครงการคอยอยู่ประจําและคอยทําหน้าท่ีบริการอํานวยความสะดวกประสานงาน ณ ดําเนินโครงการ

สถานท่ีศึกษาดูงานยังมีบางส่วนท่ีไม่สามารถหาข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานท่ีศึกษา

ควรมีการประชุมกันบ้างระหว่างทีมงานเพ่ือสะท้อนเก่ียวกับพฤติกรรม การพัฒนา และ
อ่ืนๆ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ปรับปรุงพฤติกรรม ดีกว่าการแจ้งทันทีระหว่างทํากิจกรรมนั้นๆ

4.60 4.70 4.80 4.90

ประโยชน์/คุ้มค่า

ประโยชน์/คุ้มค่า
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ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา 
และข้อเสนอแนะในการ

มีนักศึกษาไทยคอยดูแลและบริการ และอํานวยความสะดวกได้ดีมาก 
ผู้ท่ีแปลภาษาควรมีความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพราะอาจทําให้เกิด

บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะมีความจําเป็นอย่างมากในการสืบค้นข้อมูลและการ

ผู้บริหารโครงการได้ดําเนินการทุ่มเทการดําเนินการ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้รับประโยชน์
สูงสุด กระบวนการจัดการดีมาก รวดเร็ว ครอบคลุม ชัดเจน เหมาะสมแต่บางครั้งอาจมีการสื่อสาร

ารพัฒนา ควรมีเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
โครงการคอยอยู่ประจําและคอยทําหน้าท่ีบริการอํานวยความสะดวกประสานงาน ณ ดําเนินโครงการ 

สถานท่ีศึกษาดูงานยังมีบางส่วนท่ีไม่สามารถหาข้อมูลการจัดการศึกษาของสถานท่ีศึกษา

ก่ียวกับพฤติกรรม การพัฒนา และ
อ่ืนๆ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ปรับปรุงพฤติกรรม ดีกว่าการแจ้งทันทีระหว่างทํากิจกรรมนั้นๆ 

5.00
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 4. ควรให้สถานท่ีศึกษาดูงานและการเรียนภาคทฤษฎีให้มีความสอดคล้องกัน เช่น เรียนเรื่อง
หลักสูตร กิจกรรมไปดูโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรได้ดี เป็นต้น 

ดา้นประโยชน์และความคุ้มค่า 
 1. เป็นโครงการท่ีดีมากควรมีการดําเนินในรุ่นต่อไป Mega Project มีความคุ้มค่ามาก เป็น
ประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนในประเทศไทย เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ระดับนโยบายอย่างมาก
ท่ีสุด คุ้มค่าเป็นการปฏิรูปท่ีแท้จริง เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์อย่างมาก แต่จะดียิ่งข้ึนหากได้มีการ
เจาะลึกสาระสําคัญต่างๆ มาทําการบรรยายหรือการเสวนา มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและ
สามารถนําไปพัฒนาทางการศึกษาท่ีโรงเรียนและมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากท่ีได้เข้าร่วมโครงการ 

ตอนท่ี 4 ผลการสนทนากลุ่ม 
 โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกในต่างประเทศตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest 
University: SWU) เป็นโครงการท่ีดีมาก ๆ ความสําเร็จสูงสุดของการอบรมในครั้งนี้ คือ การท่ี
ผู้บริหารสถานศึกษาไทยทุกคนมีมุมมองต่อประเทศจีน คนจีนและการศึกษาจีนเปลี่ยนไปอย่างมาก 
ทัศนคติและมุมมองจากบุคคลภายนอกมองจีนด้วยความคลุมเครือไม่ชัดเจนและแตกต่างกัน แต่
หลักสูตรนี้ทําให้เราได้ประจักษ์แก่สายตาและเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่า ประเทศจีนเป็นประเทศท่ีมี
การพัฒนาอย่างยอดเยี่ยม นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชีย คนจีนมีอุดมการณ์ท่ีสูงส่ง อุดมไป
ด้วยจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมและคุณธรรม มีความทุ่มเท ตั้งใจและอุทิศตนเพ่ือความเจริญของชาติ
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะถูกสืบสานต่อไปอีกหลายพันปี ในด้านการศึกษาได้
เห็นการใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักทุกระดับในการขับเคลื่อนประเทศจีนสู่ความเป็นหนึ่งของโลก ทุก
โรงเรียนท่ีได้ไปศึกษาดูงานถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ปรัชญาคุณธรรม โดยมีเป้าหมายเพ่ือความ
เจริญของชาติอย่างน่าชื่นชม จนเชื่อได้ว่า ผู้เรียนท่ีอยู่ในระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพในปัจจุบัน จะ
เป็นคนจีนยุคใหม่ท่ีจะสร้างชาติจีนให้รุดหน้าและก้าวกระโดดอย่างมากในอนาคตได้แน่นอน การมา
อบรมครั้งนี้นอกจากได้รับความรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์แล้ว ยังได้เปลี่ยนทัศนคติ หัวใจของการเป็น
นักพัฒนาทางการศึกษา ท่ีจะมีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนเพ่ือการศึกษาของชาติอย่างจริงจัง 
และได้แนวคิดท่ีจะนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาท่ีประเทศไทยในบริบททางการศึกษา
ท่ีแตกต่างกัน เพ่ือท่ีเราจะได้เติบโต เรียนรู้ร่วมกันและเดินไปด้วยกันอย่างภาคภูมิตลอดไป ยิ่งปกว่า
นั้นคือเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมอบให้กับประเทศไทย  
 เม่ือพิจารณาถึงหลักสูตรการพัฒนาและรายละเอียดอ่ืน ๆ พอสรุปได้ดังนี ้
 1. หลักสูตร 
 หลักสูตรมีเนื้อหาดีและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ควรเพ่ิมเนื้อหาการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา, แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เนื้อหามุมมองทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน 
การเมืองของจีนกับการศึกษา ควรมีการสอนภาษาจีนทุกวัน วันละ 15 นาที เพ่ือการสื่อสาร และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 2. วิทยากร 
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 วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องท่ีบรรยายดีมาก เป็นวิทยากรระดับมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญท่ีทําวิจัยทางการศึกษาในแต่ละด้าน  
 3. การพัฒนาตามหลักสูตร 
  3.1 เนื้อหากิจกรรมสัมผัสภาษาจีนโดยคุณครูสอนภาษา ทําให้ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจถึงวัฒนธรรมและมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษามากยิ่งข้ึน ซึ่งควรปรับเนื้อหานี้มาไว้ในสัปดาห์แรกของ
การอบรม  
  3.2 รูปแบบการดําเนินงานในสัปดาห์แรก มีการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ช่วงบ่ายของวัน
ศุกร์ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนและรับฟังสรุปประเด็นสําคัญจากกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ควรมี
ทุกสัปดาห ์
  3.3 การจัดงานเสวนาทางวิชาการภาวะผู้นําทางการศึกษาไทย-จีนควรจัดวัน
สุดท้ายและปรับตารางเต็มวัน 
 4. การศึกษาดูงาน 
  4.1 วิทยากรท่ีมีให้ความรู้ส่วนใหญ่คือผู้บริหารสถานศึกษา หากจะเป็นการดียิ่งข้ึน
ควรศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ีผู้บรรยายมาบรรยายเพ่ือให้เห็นภาพพจน์ตามการบรรยาย 3 . 
หลักสูตรควรเพ่ิมการอภิปรายในชั่วโมงแต่ละเนื้อหาวิชาให้มากข้ึน ควรจัดตารางกิจกรรมให้
สอดคล้องกัน เช่น เช้าเรียนเนื้อหาวิชาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วบ่ายไปดูงานในเรื่องท่ีสอดคล้องกัน 
  4.2 การศึกษาดูงานในแต่ละโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้ศึกษาใน
รายละเอียดของงานฝ่ายต่างๆ เช่น งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
  4. 3 ก่อนไปศึกษาดูงานโรงเรียนต่าง ๆ ผู้เข้าอบรมควรท่ีจะได้รับเอกสารสรุป
เก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน  เพ่ือท่ีจะได้ข้อมูลเบื้องต้นและได้ทําความเข้าใจกับประเด็นท่ี
สนใจเป็นพิเศษ  เพ่ือจะได้สอบถามข้อมูลเชิงลึกว่าแต่ละแห่งมีวิธีการสร้างและพัฒนา  Best 
Practice ของสถานศึกษาอย่างไร 
 5. ด้านการบริหารโครงการ 
  5.1 การเตรียมการ การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ดีมาก 
  5.2 การประสานงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรม กับผู้ประสานงานฝ่ายจีน เป็นไป
อย่างสะดวก ราบรื่น 
  5.3 นักศึกษาท่ีมาช่วยเป็นล่ามและบริการผู้เข้ารับการพัฒนา ทํางานด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ อย่างมีคุณภาพ ทําให้ผู้บริหารได้เรียนรู้องค์ความรู้ ประสบการณ์ของจีนได้อย่างดี
เยี่ยม รวมท้ังนักศึกษาเองก็ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้และเป็นการสร้างประสบการณ์ครั้งสําคัญ
ในชีวิต  
  5.4 คณาจารย์ท่ีบริหารโครงการท้ังไทยและจีน ทําหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพและ
ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง  
  5.5 บรรยากาศในการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากร
มีความเป็นกันเองและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ตลอดเวลา 
  5.6 ท่ีพัก อาหาร สถานท่ีจัดอบรมและการดูแลต่างๆดีมาก 
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ตอนท่ี  5  ข้อเสนอแนะในการฝึกอบรมครั้งต่อไป 
 ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เสนอข้อคิดเห็นเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาตาม
หลักสูตรนี้ครั้งต่อไป ดังนี ้
 1.ควรเปิดโอกาสให้บุคลกรทางการศึกษาอ่ืนๆ เช่น ครู ศึกษานิเทศก์ ผู้บริการการศึกษาได้
เข้าร่วมโครงการนี้ด้วย 
 2. การคัดเลือกบุคลากร ควรมีวิธีการคัดเลือกท่ีเหมาะสม 
 3.ควรเตรียมพ้ืนฐานความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมจีน แก่ผู้เข้าอบรมในรุ่นต่อไป 
 4. ควรให้มีการติดตามผลหลังการพัฒนา 6 เดือน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้นําความรู้ไป
ใช้และกลับมานําเสนอความคืบหน้าการดําเนินการหลังจบการอบรม 
 5. ควรให้ครูในโรงเรียนท่ีผู้บริหารสถานศึกษาท่ีได้มาอบรมแล้ว มีโอกาสเข้าอบรม เพ่ือได้
ร่วมการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
 6. ควรต่อยอดขยายผลการทําโครงการระดับโรงเรียนของผู้บริหารรุ่นท่ี1 ควรปฐมนิเทศแจ้ง
แนวปฏิบัติท่ีชัดเจนด้านพฤติกรรมของผู้เข้ารับการอบรมก่อนมาจีน ควรเตรียมความพร้อมทาง
ภาษาจีนเบื้องต้นแก่ผู้เข้ารับการอบรม  
 7. ระยะเวลาควรสั้นกว่านี้ ประมาณ 2 – 3  สัปดาห ์
 8. เป็นโครงการท่ีดีมากต่อไป ควรขยายความร่วมมือสู่ระดับโรงเรียน มีการแลกเปลี่ยนของ
ครู ใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห ์
 9. ควรแนะนําวัฒนธรรมการดํารงชีวิตแนะนําภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 รายงานการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรมโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษานี้  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการจัดหลักสูตรพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา โครงการหลักสูตรภาวะ
ผู้นําทางการศึกษา ในโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลก ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตร  
 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้เข้ารับการพัฒนาพบว่า มีผู้เข้ารับการพัฒนา จํานวน 33 คน 
ซึ่งมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และภาคเอกชน ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากท่ีสุด รองลงมาคือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน และ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูเ้ข้ารับการพัฒนา จํานวนเท่าๆ กัน เป็น
ชายและหญิง ผู้เข้ารับการพัฒนามีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในจํานวนท่ี
เท่ากัน  ผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่เกินครึ่งมีอายุ 41 - 50 ปี อายุเฉลี่ย 44.30 ปี อายุต่ําสุด 27 ปี 
และอายุสูงสุด 57 ป ี 
 1. ผลการศึกษาแสดงความเหมาะสมของการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นํา
ทางการศึกษา (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 1) 
  1.1 ในภาพรวม ผู้เข้ารับการพัฒนาเห็นว่าการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดทุกประเด็น เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ 
ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม รองลงมาคือด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร  รองลงมาคือด้าน
ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา รองลงมาคือด้านวิทยากร/เทคนิคการ
ฝึกอบรมและด้านสุดท้ายคือ ด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม  

  1.2 ด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร ความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านเนื้อหาวิชาหลักสูตร ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าเนื้อหาวิชาหลักสูตรทุกประเด็นมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ มีความ
สอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีดําเนินการอยู่ในระดับมากท่ีสุด เป็นอันดับแรก รองลงมาคือเนื้อหาวิชา
หลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และสุดท้าย เนื้อหาวิชาหลักสูตรสามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของท่าน  

  1.3 ด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม ความเหมาะสมการดําเนินการ
พัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม ตามความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า
ทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
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มากท่ีสุด เป็นอันดับแรก รองลงมาคือ เนื้อหา สาระ ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
และสุดท้ายคือ ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม สามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของท่าน  

  1.4 ด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม ความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนาตาม
หลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านวิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับ
การพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดเม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความ
เหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นประเด็นเอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอเหมาะสมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด 6 ประเด็น เรียงลําดับ
ตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ วิทยากรในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ท่ีสุด เป็นอันดับแรก รองลงมาคือสร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสนใจในการ
ฝึกอบรม รองลงมาคือวิทยากรตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้อย่างครบถ้วนเป็นท่ี
เข้าใจ รองลงมาคือสื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละหัวข้อวิชา รองลงมาคือวิทยากรมี
เทคนิค และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจ  รองลงมาคือ วิทยากรจัดลําดับ
ความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่างเหมาะสม   และประเด็นสุดท้ายมีความเหมาะสมในระดับ
มากได้แก่ เอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอเหมาะสม  

  1.5 ด้านปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดฝึกอบรม ความเหมาะสมการดําเนินการพัฒนา
ตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านปัจจัยเก้ือหนุนในการจัดฝึกอบรม ตามความคิดเห็นของผู้
เข้ารับการพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมี
ความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด ยกเว้นประเด็นการกําหนดการฝึกอบรมมีความชัดเจนเก่ียวกับ 
หัวข้อ วิชา วันเวลา และวิทยากรมีความเหมาะสมในระดับมาก โดยประเด็นท่ีมีความเหมาะสมใน
ระดับมากท่ีสุด 4 ประเด็น เรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีฝึกอบรม เช่น อุณหภูมิ ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ระดับเสียง มีความเหมาะสมมากท่ีสุด 
รองลงมาคือ สถานท่ีฝึกอบรมและอุปกรณ์มีความสะดวกเพียงพอต่อการดําเนิน การฝึกอบรม 
รองลงมาคือ การจัดสถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมของ
หลักสูตร รองลงมาคือผู้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมมีการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการจัด
อบรม และประเด็นสุดท้ายท่ีมีความเหมาะสมในระดับมากจํานวน 1 ประเด็นได้แก่ การกําหนดการ
ฝึกอบรมมีความชัดเจนเก่ียวกับ หัวข้อ วิชา วันเวลา และวิทยากร  

  1.6 ด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา ความเหมาะสม
การดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมการพัฒนา ตามความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนามีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุดเม่ือ
พิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่าทุกประเด็นมีความเหมาะสมในระดับมากท่ีสุด เรียงลําดับตามคะแนน
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ มีประโยชน์
เสริมสร้างประสบการณ์ หัวข้อวิชาต่าง ๆ ท่ีกําหนดมีสาระสําคัญท่ีผู้เข้ารับการอบรมต้องการหรือควร
ได้รับการเรียนรู้ และสุดท้ายสัดส่วนการพัฒนาระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมีความเหมาะสม  
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 2. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการหลักสูตรภาวะผู้นําทาง
การศึกษา (ตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2) 

  2.1 ผลความพึงพอใจในภาพรวม  ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษาในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณา
เป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน เรียงลําดับตามคะแนน
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า รองลงมาด้านกระบวนการจัดการ 
รองลงมา ด้านการบริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการ
ศึกษา และการเตรียมการ ลําดับสุดท้ายท่ีมีความพึงพอใจมาก คือ ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2 การ
พัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน  
  2.2  ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อโครงการพัฒนาตามหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษาด้านการบริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ สคบศ. และการเตรียมการ ผู้เข้ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านการ
บริการช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาและการ
เตรียมการ ในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า 
เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดเช่นกัน ยกเว้น 3 ประเด็นท่ีมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ห้องประชุมและอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมีความเหมาะสม สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม 
สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม ความสะดวก 
รวดเร็วในการประสานงาน (เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม อาหาร มีความเหมาะสม 
สําหรับประเด็นท่ีมีความเหมาะสมในระดับมาก 3 ประเด็น โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยดังนี้ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ และ
ประเด็นเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม  
  2.3 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อโครงการพัฒนาตามหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านการบริการ ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้เข้ารับ
การพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านการ
บริการ ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ในภาพรวมในระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็น
รายประเด็นพบว่า เกือบทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 4 ประเด็น  โดยเรียงลําดับ
ตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม  ห้อง
ประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมีความเหมาะสม การอํานวยความสะดวกในการ
เข้าอบรม สถานท่ีดูงานมีความเหมาะสมสําหรับประเด็นท่ีมีความพึงพอใจในระดับมาก จํานวน 7 
ประเด็น โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความสะดวก รวดเร็วในการ
ประสานงาน ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย ความเพียงพอ
ของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน อาหาร มีความเหมาะสม เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม 
และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม ตามภาพข้างล่าง 
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  2.4 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อโครงการพัฒนาตามหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการ ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านกระบวนการจัดการ ในภาพรวมในระดับ
มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยโดยรวม เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ผู้บริหารโครงการ
ให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ผู้บริหารโครงการให้คําอธิบาย แนะนํา ตอบข้อซักถามได้
ตรงประเด็น  
  2.5 ผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาท่ีมีต่อโครงการพัฒนาตามหลักสูตร
ภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะผู้นําทางการศึกษา ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า ในภาพรวมใน
ระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณาเป็นรายประเด็นพบว่า ทุกประเด็นมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
โดยเรียงลําดับตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี้  
ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตรต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ี  ความพึงพอใจใน
ภาพรวมของการดําเนินงาน และระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสมกับหลักสูตร  
  2.6 ผลการประเด็นความไม่พึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนาตามหลักสูตรภาวะ
ผู้นําทางการศึกษา ด้านการบริการ ด้านกระบวนการจัดการ ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า และ
ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการครั้งต่อไป พบว่า  
  ด้านการบริการ 

 1. มีนักศึกษาไทยคอยดูแลและบริการ และอํานวยความสะดวกได้ดีมาก 
 2. ผู้ท่ีแปลภาษาควรมีความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาในแต่ละระดับ เพราะอาจทํา

ให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
 3. บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพราะมีความจําเป็นอย่างมากในการสืบค้นข้อมูล

และการติดต่อประสานงาน 
  ด้านกระบวนการจัดการ 
  1. ผู้บริหารโครงการได้ดําเนินการทุ่มเทการดําเนินการ เพ่ือให้ผู้รับการอบรมได้รับ
ประโยชน์สูงสุด กระบวนการจัดการดีมาก รวดเร็ว ครอบคลุม ชัดเจน เหมาะสมแต่บางครั้งอาจมีการ
สื่อสารกันผิดระหว่างทีมบริหารโครงการกับล่ามและผู้เข้ารับการพัฒนา ควรมีเจ้าหน้าท่ีประสานงาน
โครงการคอยอยู่ประจําและคอยทําหน้าท่ีบริการอํานวยความสะดวกประสานงาน ณ ดําเนินโครงการ 
  2. สถานท่ีศึกษาดูงานยังมีบางส่วนท่ีไม่สามารถหาข้อมูลการจัดการศึกษาของ
สถานท่ีศึกษาท่ีไปดูงาน 
  3. ควรมีการประชุมกันบ้างระหว่างทีมงานเพ่ือสะท้อนเก่ียวกับพฤติกรรม การ
พัฒนา และอ่ืนๆ ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ปรับปรุงพฤติกรรม ดีกว่าการแจ้งทันทีระหว่างทํากิจกรรม
นั้นๆ 
  4. ควรให้สถานท่ีศึกษาดูงานและการเรียนภาคทฤษฎีให้มีความสอดคล้องกัน เช่น 
เรียนเรื่องหลักสูตร กิจกรรมไปดูโรงเรียนท่ีจัดหลักสูตรได้ดี เป็นต้น  
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  ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า 
  1. เป็นโครงการท่ีดีมากควรมีการดําเนินในรุ่นต่อไป Mega Project มีความคุ้มค่า
มาก เป็นประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนในประเทศไทย เกิดประโยชน์ในการนําไปใช้ระดับนโยบาย
อย่างมากท่ีสุด คุ้มค่าเป็นการปฏิรูปท่ีแท้จริง เป็นกิจกรรมท่ีมีประโยชน์อย่างมาก แต่จะดียิ่งข้ึนหาก
ได้มีการเจาะลึกสาระสําคัญต่างๆ มาทําการบรรยายหรือการเสวนา มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง
และสามารถนําไปพัฒนาทางการศึกษาท่ีโรงเรียนและมีความคุ้มค่าเป็นอย่างมากท่ีได้เข้าร่วม
โครงการ 
  2.7 ผลการสนทนากลุ่ม 
  โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกในต่างประเทศตามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยซีหนาน 
(Southwest University: SWU) เป็นโครงการท่ีดีมาก ๆ ความสําเร็จสูงสุดของการอบรมในครั้งนี้ 
คือ การท่ีผู้บริหารสถานศึกษาไทยทุกคนมีมุมมองต่อประเทศจีน คนจีนและการศึกษาจีนเปลี่ยนไป
อย่างมาก ทัศนคติและมุมมองจากบุคคลภายนอกมองจีนด้วยความคลุมเครือไม่ชัดเจนและแตกต่าง
กัน แต่หลักสูตรนี้ทําให้เราได้ประจักษ์แก่สายตาและเห็นเป็นอย่างเดียวกันว่า ประเทศจีนเป็น
ประเทศท่ีมีการพัฒนาอย่างยอดเยี่ยม นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเอเชีย คนจีนมีอุดมการณ์ท่ี
สูงส่ง อุดมไปด้วยจิตวิญญาณทางวัฒนธรรมและคุณธรรม มีความทุ่มเท ตั้งใจและอุทิศตนเพ่ือความ
เจริญของชาติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งคุณลักษณะนี้จะถูกสืบสานต่อไปอีกหลายพันปี ในด้าน
การศึกษาได้เห็นการใช้การศึกษาเป็นกลไกหลักทุกระดับในการขับเคลื่อนประเทศจีนสู่ความเป็นหนึ่ง
ของโลก ทุกโรงเรียนท่ีได้ไปศึกษาดูงานถูกขับเคลื่อนด้วยอุดมการณ์ ปรัชญาคุณธรรม โดยมีเป้าหมาย
เพ่ือความเจริญของชาติอย่างน่าชื่นชม จนเชื่อได้ว่า ผู้เรียนท่ีอยู่ในระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพใน
ปัจจุบัน จะเป็นคนจีนยุคใหม่ท่ีจะสร้างชาติจีนให้รุดหน้าและก้าวกระโดดอย่างมากในอนาคตได้
แน่นอน การมาอบรมครั้งนี้นอกจากได้รับความรู้ ประสบการณ์ โลกทัศน์แล้ว ยังได้เปลี่ยนทัศนคติ 
หัวใจของการเป็นนักพัฒนาทางการศึกษา ท่ีจะมีความทุ่มเท เสียสละและอุทิศตนเพ่ือการศึกษาของ
ชาติอย่างจริงจัง และได้แนวคิดท่ีจะนําสิ่งท่ีเรียนรู้ไปใช้ร่วมสร้างสรรค์การศึกษาท่ีประเทศไทยใน
บริบททางการศึกษาท่ีแตกต่างกัน เพ่ือท่ีเราจะได้เติบโต เรียนรู้ร่วมกันและเดินไปด้วยกันอย่าง
ภาคภูมิตลอดไป ยิ่งไปกว่านั้นคือเป็นของขวัญแห่งมิตรภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนท่ีมอบให้กับ
ประเทศไทย  
 เม่ือพิจารณาถึงหลักสูตรการพัฒนาและรายละเอียดอ่ืน ๆ พอสรุปได้ดังนี ้
 1. หลักสูตร 
 หลักสูตรมีเนื้อหาดีและครอบคลุมวัตถุประสงค์ของโครงการ แต่ควรเพ่ิมเนื้อหาการจัดทํา
แผนพัฒนาสถานศึกษา, แผนปฏิบัติการของโรงเรียน เนื้อหามุมมองทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน 
การเมืองของจีนกับการศึกษา ควรมีการสอนภาษาจีนทุกวัน วันละ 15 นาที เพ่ือการสื่อสาร และการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
 2. วิทยากร 
 วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องท่ีบรรยายดีมาก เป็นวิทยากรระดับมืออาชีพและ
ผู้เชี่ยวชาญท่ีทําวิจัยทางการศึกษาในแต่ละด้าน  
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 3. การพฒันาตามหลักสูตร 
  3.1 เนื้อหากิจกรรมสัมผัสภาษาจีนโดยคุณครูสอนภาษา ทําให้ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจถึงวัฒนธรรมและมีทัศนคติท่ีดีต่อภาษามากยิ่งข้ึน ซึ่งควรปรับเนื้อหานี้มาไว้ในสัปดาห์แรกของ
การอบรม  
  3.2 รูปแบบการดําเนินงานในสัปดาห์แรก มีการสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้ช่วงบ่ายของวัน
ศุกร์ทําให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทบทวนและรับฟังสรุปประเด็นสําคัญจากกลุ่มอ่ืนๆ ซึ่งกิจกรรมนี้ควรมี
ทุกสัปดาห ์
  3.3 การจัดงานเสวนาทางวิชาการภาวะผู้นําทางการศึกษาไทย-จีนควรจัดวัน
สุดท้ายและปรับตารางเต็มวัน 
 4. การศึกษาดูงาน 
  4.1 วิทยากรท่ีมีให้ความรู้ส่วนใหญ่คือผู้บริหารสถานศึกษา หากจะเป็นการดียิ่งข้ึน
ควรศึกษาดูงานในสถานศึกษาท่ีผู้บรรยายมาบรรยายเพ่ือให้เห็นภาพพจน์ตามการบรรยาย 3 . 
หลักสูตรควรเพ่ิมการอภิปรายในชั่วโมงแต่ละเนื้อหาวิชาให้มากข้ึน ควรจัดตารางกิจกรรมให้
สอดคล้องกัน เช่น เชา้เรียนเนื้อหาวิชาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วบ่ายไปดูงานในเรื่องท่ีสอดคล้องกัน 
  4.2 การศึกษาดูงานในแต่ละโรงเรียน ควรเปิดโอกาสให้ผู้อบรมได้ศึกษาใน
รายละเอียดของงานฝ่ายต่างๆ เช่น งานบริหารวิชาการ งานบริหารบุคคล เป็นต้น 
  4. 3 ก่อนไปศึกษาดูงานโรงเรียนต่าง ๆ ผู้เข้าอบรมควรท่ีจะได้รับเอกสารสรุป
เก่ียวกับข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียน  เพ่ือท่ีจะได้ข้อมูลเบื้องต้นและได้ทําความเข้าใจกับประเด็นท่ี
สนใจเป็นพิเศษ  เพ่ือจะได้สอบถามข้อมูลเชิงลึกว่าแต่ละแห่งมีวิธีการสร้างและพัฒนา  Best 
Practice ของสถานศึกษาอย่างไร 
 5. ด้านการบริหารโครงการ 
  5.1 การเตรียมการ การต้อนรับ อํานวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ ดีมาก 
  5.2 การประสานงานระหว่างผู้เข้ารับการอบรม กับผู้ประสานงานฝ่ายจีน เป็นไป
อย่างสะดวก ราบรื่น 
  5.3 นักศึกษาท่ีมาช่วยเป็นล่ามและบริการผู้เข้ารับการพัฒนา ทํางานด้วยความ
วิริยะอุตสาหะ อย่างมีคุณภาพ ทําให้ผู้บริหารได้เรียนรู้องค์ความรู้ ประสบการณ์ของจีนได้อย่างดี
เยี่ยม รวมท้ังนักศึกษาเองก็ได้รับการพัฒนาให้มีองค์ความรู้และเป็นการสร้างประสบการณ์ครั้งสําคัญ
ในชีวิต  
  5.4 คณาจารย์ท่ีบริหารโครงการท้ังไทยและจีน ทําหน้าท่ีอย่างเต็มศักยภาพและ
ด้วยความเต็มใจ ใส่ใจในรายละเอียดทุกเรื่อง  
  5.5 บรรยากาศในการอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้รับการอบรมและวิทยากร
มีความเป็นกันเองและสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ตลอดเวลา 
  5.6 ท่ีพัก อาหาร สถานท่ีจัดอบรมและการดูแลต่างๆดีมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1. กระทรวงศึกษาและหน่วยงานพัฒนาการศึกษาควรเพ่ิมการสร้างโอกาสในการพัฒนาครู
และผู้บริหารการศึกษา โดยทําความร่วมมือกับประเทศจีนในวงกว้างมากข้ึน โดยในระยะแรกควรให้
โรงเรียนท่ีมีความพร้อมในระดับหนึ่งทําความร่วมมือก่อน และขยายผลไปยังสถานศึกษาขนาดกลาง
และเล็กในวงกว้างท่ัวประเทศ เพ่ือเปิดโอกาสในทุกคนได้เข้าถึง 
 2. ควรได้มีการถอดบทเรียนการพัฒนาจากจีนในรูปแบบการสัมมนาทางวิชาการ การนําไปสู่
กําหนดนโยบายทางการศึกษาเพ่ือให้เกิดการพัฒนาในวงกว้าง นําไปสู่การปฏิบัต ิ
 3. ควรมีการติดตามประเมินผลท่ีเกิดข้ึนจากการท่ีผู้บริหารสถานศึกษานําเอาความรู้ 
ประสบการณ์จากการพัฒนาท่ีจีนไปประยุกต์ใช้ หลังจากอบรมไปแล้ว 6 เดือน 
 4. ควรเพ่ิมการจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างความสัมพันธ์และเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาอย่าง
เป็นรูปธรรม เพ่ือเรียนรู้ต่อยอดร่วมกัน 
 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครั้งต่อไป 
 1. ควรมีการเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนภาษาจีนก่อนเดินทาง  
 2. ควรมีโครงการรองรับผู้สําเร็จหลักสูตร  เพ่ือนําผลจากการฝึกอบรมไปขยายผลสู่การ
ปฏิบัติ  เพ่ือยกระดับการศึกษาในแต่ละสังกัด   
 3. ควรให้นําครูในโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษารุ่นท่ี 1 มาฝึกอบรมท่ีสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพ่ือให้เกิดการต่อยอดและเชื่อมประสานการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
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แบบประเมินผลพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ีย่ังยืนเพ่ือความ

เป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards  

Becoming Regional and Global Citizen: CBSEL)   
ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University: SWU) 

สาธารณรัฐประชาชนจีน  
************************** 

วัตถุประสงค์ของโครงการ   
          1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับองค์ความรู้ มีความเข้าใจและมีทักษะความเป็นผู้นําทางการศึกษาทัน
ต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม  
      2. เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ความเป็นผู้นําทางการศึกษา และเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อการ
จัดส่งบคุลากรเข้ารับการอบรมในครั้งต่อไป 
 จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านตอบคําถามโดยใช้เครื่องหมาย � ในช่องความคิดเห็นท่ีตรงกับความ
คิดเห็นของท่าน  

ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

1.  เนื้อหาวิชาหลักสูตร     
1.1 มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร      
1.2 มีความสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีท่ีดําเนินการอยู ่      
1.3 สามารถตอบสนองกับความต้องการของท่าน      

2.  ความรู้ ความเข้าใจในการฝึกอบรม     
2.1 ได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จาก

การพัฒนา 
     

2.2 เนื้อหา สาระ ประสบการณ์ เป็นประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

     

2.3 ความรู้ ความเข้าใจท่ีได้รับจากการอบรม สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของท่าน 

     

3.  วิทยากร/เทคนิคการฝึกอบรม 
3.1 วิทยากรในภาพรวมมีคุณภาพเหมาะสม      
3.2 มีเทคนิค และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้ผู้เข้ารับการ

อบรมเข้าใจ    
     

3.3 
จัดลําดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาวิชาท่ีสอนอย่าง
เหมาะสม    

     

3.4 สร้างบรรยากาศ จูงใจให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความ
สนใจในการฝึกอบรม 

     

3.5 ตอบข้อซักถาม ข้อสงสัยผู้เข้ารับการอบรมได้อย่าง
ครบถ้วนเป็นท่ีเข้าใจ 

     

ชุดท่ี 1 
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ลําดับท่ี ประเด็น 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

3.6 สื่อ มีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระของแต่ละหัวข้อ
วิชา 

     

3.7 เอกสารประกอบการบรรยายมีอย่างเพียงพอเหมาะสม       
4.  ปัจจัยเกื้อหนุนในการจัดฝึกอบรม 
4.1 สถานท่ีฝึกอบรมและอุปกรณ์มีความสะดวกเพียงพอต่อ

การดําเนิน การฝึกอบรม 
     

4.2 การจัดสถานท่ีฝึกอบรมมีความเหมาะสมกับรูปแบบ
การเรียนรู้และกิจกรรมของหลักสูตร 

     

4.3 สภาพแวดล้อมของสถานท่ีฝึกอบรม เช่น อุณหภูมิ 
ระบบปรับอากาศ แสงสว่าง ระดับเสียง เป็นต้น  มี
ความเหมาะสม 

     

4.4 การกําหนดการฝึกอบรมมีความชัดเจนเก่ียวกับ หัวข้อ 
วิชา วันเวลา และวิทยากร 

     

4.5 ผู้จัดหลักสูตรการฝึกอบรมมีการประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในการจัดอบรม 

     

5.  ความเหมาะสมของเนื้อหาสาระและกิจกรรมการพัฒนา  

5.1 หัวข้อวิชาต่าง ๆ ท่ีกําหนดมีสาระสําคัญท่ีผู้เข้ารับการ
อบรมต้องการหรือควรได้รับการเรียนรู ้

 
    

5.2 กิจกรรมการพัฒนาสอดคล้องกับเนื้อหา วัตถุประสงค์ 
มีประโยชน์เสริมสร้างประสบการณ ์

     

5.3 สัดส่วนการพัฒนาระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติมี
ความเหมาะสม 

     

 
ปัญหาและข้อเสนอแนะอื่นๆ 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาภาวะผู้นําทางการศึกษา  

โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ีย่ังยืน 
เพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

(Capacity Building for Sustainable Education Leaders towards Becoming Regional and Global 
Citizen: CBSEL)   

 
คําชี้แจง 
 1. แบบประเมินนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจหรือความคิดเห็นของผู้เข้ารับการพัฒนา
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ียั่งยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก ท่ีมีต่อการ
ดําเนินโครงการ หลักสูตรและข้ันตอนกระบวนการต่าง ๆ  เพ่ือนําผลไปพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการ
ดําเนินงานให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 2. แบบสอบถามมี 3 ตอน ได้แก่   
  ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม     
  ตอนท่ี 2  ข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินโครงการ       
  ตอนท่ี 3  ข้อมูลเก่ียวกับความไม่พึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ  
 
ตอนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

โปรดใส่ เครื่องหมาย�ลงในช่อง (   )  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน 
1. เพศ   (   )  ชาย  (   )  หญิง 
2. อาย ุ   ................ปี (เศษเกิน 6 เดือน นับเป็น 1 ป)ี 

3. วุฒิการศึกษา  (   ) ปริญญาตร(ี   ) ปริญญาโท(   )ปริญญาเอก 

4. สังกัด    (   ) สพฐ.    (   ) สอศ.   (   )  สกอ. (   )กศน.  

   (   ) สช. (   ) สป.     (   )หน่วยงานอ่ืน ๆ โปรดระบุ  

  

ชุดท่ี 2 
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ตอนท่ี 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ 
 โปรดใส่เครื่องหมาย� ลงในช่องความคิดเห็นท่ีตรงกับความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุด 
 

ข้อท่ี ความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้านการบริการ (ช่วงท่ี 1 การพัฒนา ณ สคบศ. และการเตรียมการ) 

1 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน      

2 การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม      

3 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ      

4 ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการปฐมนิเทศมี
ความเหมาะสม 

     

5 สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม       

6 อาหาร มีความเหมาะสม      

7 เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม      

8 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม      

9 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน      

10 สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย      
 

ด้านการบริการ (ช่วงท่ี 2 การพัฒนา ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน) 

11 ความสะดวก รวดเร็วในการประสานงาน      

12 การอํานวยความสะดวกในการเข้าอบรม      

13 ความชัดเจนในการปฐมนิเทศ      

14 ห้องประชุมและอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์มีความเหมาะสม      

15 สถานท่ีในการดําเนินการพัฒนามีความเหมาะสม       

16 สถานท่ีศึกษาดูงานมีความเหมาะสม       

17 อาหาร มีความเหมาะสม      

18 เครื่องดื่มและอาหารว่าง มีความเหมาะสม      

19 เครือข่ายอินเตอร์เน็ตมีความเหมาะสม      

20 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการใช้งาน      

21 สถานท่ีพักมีความเหมาะสม สะดวกสบาย 
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ข้อท่ี ความพึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 
(5) 

มาก 
(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
(2) 

น้อย
ท่ีสุด 
(1) 

ด้านกระบวนการจัดการ 

22 ผู้บริหารโครงการให้บริการด้วยความรวดเร็ว ทันเหตุการณ ์      

23 ผู้บริหารโครงการให้คําอธิบาย แนะนํา ตอบข้อซักถามได้ตรง
ประเด็น 

     

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า 

24 ประโยชน์ของสาระการเรียนรู้และกิจกรรมในหลักสูตรต่อการ
ปฏิบัติงานในหน้าท่ี  

     

25 ความคุ้มค่าในการเข้าร่วมโครงการนี ้      
26 ระยะเวลาในการพัฒนามีความเหมาะสมกับหลักสูตร      
27 ความพึงพอใจในภาพรวมของการดําเนินงาน      

ตอนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับความไม่พึงพอใจต่อการดําเนินโครงการ  

ด้านการบริการ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
ด้านกระบวนการจัดการ
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 

ด้านประโยชน์และความคุ้มค่า 

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

................................................................................. 
ข้อเสนอแนะในการดําเนินโครงการคร้ังต่อไป       
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

(SPSS) 
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Descriptives 

 
Descriptives 

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 3 5 4.73 .517

33 3 5 4.79 .485

33 3 5 4.67 .540

33 4 5 4.94 .242

33 4 5 4.91 .292

33 4 5 4.73 .452

33 4 5 4.97 .174

33 3 5 4.55 .564

33 3 5 4.55 .564

33 4 5 4.67 .479

33 3 5 4.64 .603

33 3 5 4.58 .663

33 2 5 4.06 .747

33 4 5 4.73 .452

33 4 5 4.73 .452

33 4 5 4.82 .392

33 3 5 4.18 .683

33 3 5 4.52 .566

33 4 5 4.73 .452

33 4 5 4.79 .415

33 3 5 4.61 .609

33

A01

A02

A03

B01

B02

B03

C01

C02

C03

C04

C05

C06

C07

D01

D02

D03

D04

D05

E01

E02

E03

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptives 

 
Frequency Table 

 

 

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 3.00 5.00 4.7273 .45988

33 4.00 5.00 4.8586 .25042

33 3.43 5.00 4.5714 .39448

33 3.60 5.00 4.5273 .40564

33 3.67 5.00 4.7071 .40618

33 3.79 5.00 4.6783 .29383

33

SUMA

SUMB

SUMC

SUMD

SUME

SUMTOTAL

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 27.00 57.00 44.3030 5.73631

33

TIM

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

SEXSEXSEXSEX

17 51.5 51.5 51.5

16 48.5 48.5 100.0

33 100.0 100.0

1.00

2.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

EDUEDUEDUEDU

1 3.0 3.0 3.0

16 48.5 48.5 51.5

16 48.5 48.5 100.0

33 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Descriptives 

OFFOFFOFFOFF

20 60.6 60.6 60.6

4 12.1 12.1 72.7

2 6.1 6.1 78.8

4 12.1 12.1 90.9

3 9.1 9.1 100.0

33 100.0 100.0

1.00

2.00

4.00

5.00

6.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent

NEWTIMENEWTIMENEWTIMENEWTIME

1 3.0 3.0 3.0

6 18.2 18.2 21.2

23 69.7 69.7 90.9

3 9.1 9.1 100.0

33 100.0 100.0

1.00

2.00

3.00

4.00

Total

Valid

Frequency Percent Valid Percent

Cumulative

Percent
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Descriptives 

 
  

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 3.00 5.00 4.5758 .61392

33 4.00 5.00 4.7576 .43519

33 3.00 5.00 4.3333 .64550

32 4.00 5.00 4.9063 .29614

33 4.00 5.00 4.9091 .29194

33 3.00 5.00 4.5152 .61853

33 3.00 5.00 4.5455 .61699

33 1.00 5.00 4.0909 .94748

33 3.00 5.00 4.4848 .61853

33 4.00 5.00 4.8485 .36411

32

A01

A02

A03

A04

A05

A06

A07

A08

A09

A10

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 3.00 5.00 4.4242 .61392

33 3.00 5.00 4.7273 .51676

33 3.00 5.00 4.4242 .70844

33 4.00 5.00 4.8788 .33143

33 3.00 5.00 4.9394 .34816

33 3.00 5.00 4.5455 .56408

33 2.00 5.00 4.1818 .95048

33 2.00 5.00 4.0606 .86384

33 1.00 5.00 3.4545 1.22706

33 2.00 5.00 4.2424 .79177

33 4.00 5.00 4.9091 .29194

33

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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Descriptives 

 
Descriptives 

 
Descriptives 

 
  

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 4.00 5.00 4.6667 .47871

33 3.00 5.00 4.6061 .55562

33

C22

C23

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 4.00 5.00 4.8485 .36411

33 4.00 5.00 4.9697 .17408

33 3.00 5.00 4.6667 .59512

33 4.00 5.00 4.8485 .36411

33

D24

D25

D26

D27

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Descriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive StatisticsDescriptive Statistics

33 3.80 5.00 4.5818 .37287

33 3.64 5.00 4.4353 .38149

33 3.50 5.00 4.6364 .50424

33 4.00 5.00 4.8333 .27717

33 4.10 5.00 4.6217 .29747

33

SUMA

SUMB

SUMC

SUMD

SUMTOTAL

Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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ภาคผนวก ค 
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา 
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รายชื่อผู้เดินทางไปเข้ารับการพัฒนา  
หลักสูตร Educational Leadership Training Programme forThai School Leaders 

ตามโครงการสมรรถนะผู้นําทางการศึกษาท่ีย่ังยืนเพ่ือความเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
ระหว่างวันท่ี 29 ตุลาคม – 27 พฤศจิกายน 2560 

ณ มหาวิทยาลัยซีหนาน (Southwest University) สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
1 นายอนัน  เมืองบัวผัน 

MR. ANAN  MUANGBUAPAN 
ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านถํ้าตับเตา  

สพป. เชียงใหม่ เขต 3 จังหวัดเชียงใหม ่
2 นายสิทธิศักดิ์  เทศประสิทธ์ิ 

MR. SITTHISAK TESPRASIT 
ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัดวังไคร้  

สพป. พิจิตร เขต 2 จังหวัดพิจิตร 
3 นางวิภา  สายรัตน ์

MRS.VIPHA SAIRAT 
ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านนาคู  

สพป. กาฬสินธ์ุ เขต 3 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
4 นายมงกุฎ  จํานงค์นิต 

MR. MONGKUT CHAMNONGNIT 
ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านเพ็กเฟ้ือย  

สพป.หนองบัวลําภู เขต 1 จังหวัด
หนองบัวลําภ ู

5 นางสุดารัตน์  พลแพงพา 
MRS. SUDARAT PONPANGPA 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ  
สพป. กทม.กรุงเทพมหานคร 

6 นางวันฤดี  ปุยะต ิ
MRS. WANRUEDI PUYATI 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านโคกน้อย  
สพป. สระแก้ว เขต 1 จังหวัดสระแก้ว 

7 นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร ์
MRS. WARUNRAT PATTARAKULBORDIN 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัดโพธ์ิ (นาควิทยานุสรณ)์  
สพป. สระบุรี เขต 1 จังหวัดสระบุร ี

8 นางมาตา  แก้วเซ่ง 
MRS. MATA KAEWSENG 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านหนองสองพ่ีน้อง  
สพป. ตรัง เขต 2 จังหวัดตรัง 

9 นางอุบล  หนูมาก 
MRS. UBON   NOOMARK 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัดฝาละมี  
สพป. พัทลุง เขต 2 จังหวัดพัทลุง 

10 นายเอกพจน์  นราพันธ์ุ 
MR. EKKAPOTNARAPAN 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านทรายขาว 
สพป. สงขลา เขต 3 จังหวัดสงขลา 

11 นางอรทัย  เกิดภิบาล 
MRS.ORATAIKIRDPIBAL 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนวัดควนเมา  
สพป. ตรัง เขต 2จังหวัดตรัง 

12 นายวสุกฤต สุวรรณเทน 
MR. WASUKLIT SUWANNATHEN 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนบ้านบะป่าคา 
สพป.สกลนคร เขต 3 จังหวัดสกลนคร 

13 นายเด่นนคร ขาวสะอาด 
MR. DENNAKORNKHAOSA-ARD 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองคูวิทยา 
สพม. เขต 28 จังหวัดศรีสะเกษ 

14 นางนภาพร  แสงนิล 
MRS. NAPAPORN  SANGNIL 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนท่าวังผาวิทยาคม  
สพม. เขต 37 จังหวัดน่าน 

15 นายวิโรจ  หลักมั่น 
MR. WIROJ  LUKMUN 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม  
สพม. เขต 35  จังหวัดลําปาง 

16 นายศักดิ์อนันต์  อนันตสุข ผู้อํานวยการ โรงเรียนตาเบาวิทยา  
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ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานศึกษา 
MR. SAKANAN   ANANTASOOK สพม. เขต 33 จังหวัดสุรินทร ์

17 นางสาวกนกพร  คําโสภา 
MISS KANOKPORN  KHAMSOPA 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม  
สพม. เขต 24 จังหวัดกาฬสินธ์ุ 

18 นายฉัตรชัย  ธรรมครบุร ี
MR. CHATCHAI  THAMKHONBUREE 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์  
สพม. เขต 3จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19 นายอรรณพ  ชุ่มเพ็งพันธ์ 
MR. ANNOPCHUMPENGPAN 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บํารุง  
สพม. เขต 8จังหวัดกาญจนบุร ี

20 นางจรุญ จารุสาร 
MRS. CHAROON JARUSAN 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนบัวแก้วเกสร 
สพม.เขต 4 ปทุมธาน ี

 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
21 นายวุฒิชัย  รักชาต ิ

MR. WUTHICHAI  RUKCHAD 
ผู้อํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง  

จังหวัดราชบุร ี
22 นายสุชาติ  ชาติวรรณ 

MR. SUCHART  CHARTWAN 
ผู้อํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 

 จังหวัดสุโขทัย 
23 นายนิรุตต์  บุตรแสนล ี

MR. NIRUTTBUTRSAENLEE 
ผู้อํานวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี  

จังหวัดอุดรธาน ี
24 นายมหิศร  ปัตนราษฎร ์

MR. MAHESORN  PATTANARAT 
ผู้อํานวยการ วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก  

จังหวัดนราธิวาส 
 
สังกัดสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
25 นางจารุณี  แก้วประภา 

MRS. JARUNEE  KAEWPRAPA 
ผู้อํานวยการ ศูนย์ กศน. อําเภอเชียงม่วน 

สํานักงาน กศน. จังหวัดพะเยา 
26 นายมาโนชฐ์  ลาภจิตร 

MR. MANOCH  LAPJIT 
ผู้อํานวยการ ศูนย์ กศน. อําเภอวังน้ําเขียว 

สํานักงาน กศน. จังหวัดนครราชสีมา 
 
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
27 นางสาวกนกอร  บุญม ี

MISS KANOK-ON  BOONMEE 
ผู้จัดการ โรงเรียนอนุบาลทองอุ่น  

จังหวัดสุรินทร ์
28 นายฮัมดี  อาแซ 

MR.HAMDEE  ASAE 
ผู้จัดการ โรงเรียนรอมาเนีย  จังหวัดนราธิวาส 

 
29 นางประภาดา  คนคล่อง 

MRS. PRAPADA  KHONKLONG 
ผู้บริหาร โรงเรียนอนุบาลคําชะอี  จังหวัดมุกดาหาร 

30 นางสาวสกุณา น้อยมณีวรรณ ์
MISS SAKUNANOIMANEEWAN 

ผู้อํานวยการ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา  
จังหวัดราชบุร ี
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ท่ี ชื่อ-สกลุ ตําแหน่ง สถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
31 นางสาวสรัสวดี มุสิกบุตร 

MISS SARATSAVADEE MUSIKABUTRA 
ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

32 นางพรอัญชลี พุกชาญค้า 
MRS. PRONANCHALEE PUKCHANKA 

ครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

33 นายเจริญ ภูวิจิตร ์
MR.CHAROEN PUWIJIT 

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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ภาคผนวก ง  
ประวัติผู้เขียนเอกสารรายงาน 
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ดร.พรอัญชล ีพุกชาญค้า 

 
ตําแหน่ง: ครู ชํานาญการพิเศษ 
ท่ี ทํางาน   สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา ตํ าบลไร่ ขิง อํา เภอสามพราน  
            จังหวัดนครปฐมนครปฐม 
   โทร 094-6655887  email: pronchalee@gmail.com 
วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
   ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
   ดุษฏีบัณฑิต..มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน 
ประวัติการรับราชการ อาจารย์ 1 ระดับ 3 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
   นักวิชาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย 
   นักวิชาการศึกษา สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 
   บุคลากร กองการเจ้าหน้าท่ีสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
   นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป.ศธ. 
   ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  
ประสบการณ์ 
  1. โครงสร้างและอัตรากําลัง สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยภาพรวม การวางแผนกําลังคนมหาภาค Simulation Model ของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสํานักงาน ก.พ. 
  2  ผู้บริหารโครงการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง Blueprint for Change ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  3  ผู้บริหารโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA ของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  4.  ผู้บริหารโครงการแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน พ.ศ.2554-2556 ของ
กระทรวงศึกษาธิการและของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
  5. นักวิจัยแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาต ิ
  6. การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและคร ู
  7. วิทยากรฝึกอบรม ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา ของสถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์และบุคลการทางการศึกษา  
  8. วิทยากรผู้ช่วยหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) และ
หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลการทางการศกึษา 
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  9. วิทยากร (แก่หน่วยงานภายในและภายนอกสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
   - การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA  
   - การจัดทําตัวช้ีวัด Indicator 
   - การถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายจากองค์กรสู่บุคคล  
   - การจัดทําแผนยุทธศาสตร์  
   - การจัดทําคูม่ือการดําเนินงาน  
   - การจัดกระบวนการ  
   - การจัดการความรู้ KM (Knowledge Management) 
   - โครงสร้างและระบบงานของส่วนราชการ  
   - Active Learning 
   - ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional Learning Community: PLC  
   - การจัดการเรียนการสอน ในศตวรรษ ท่ี 21  
   - การจัดทําแผนการสอนแบบบูรณาการ 
  10. ท่ีปรึกษา ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิแก่นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  
  11. อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ ์
งานวิจัย  
 1. การรับรู้เ ก่ียวกับกระบวนการวางแผน และการประเมินผลโครงการการศึกษานอกระบบของ
นักวิชาการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (วิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2538)  
 2. รายงานการวิจัย เรื่อง การสํารวจความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือปรับปรุงสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการพ.ศ. 2541 (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป ประจําปี พ.ศ. 2540 สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต)ิ  
 3. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาจิตสํานึกของนักเรียนในการศึกษาทรัพย์สินส่วนกลางของชาติ  
(ได้รับทุนอุดหนุนจากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2542)  
 4. รายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบ และวิธีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักเรียนของโรงเรียน
ระดับมัธยมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในกรุงเทพมหานคร (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา พ.ศ. 2547)  
 6. การพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต)ิ พ.ศ. 2550  
 7. การศึกษารูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ  
(ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2550 เป็นคณะวิจัยร่วมกับ ดร.อรพินธ์  สอนสลับ)   
 8. การพัฒนาตัวบ่งช้ีรวมการบริหารทรัพยากรบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
(วิทยานิพนธ์ ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551)  
 9. การพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพการจัดการฝึกอบรมครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในระบบ Guru Online ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษา (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไป ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 จากสํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาต)ิ 
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 10. การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 เป็นคณะวิจัยร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)์ 
 11. ความผาสุกและความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ ในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
 12. การศึกษาปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสําเร็จของการดําเนินงานพัฒนาระบบราชการ  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
 13. การนําเสนอรูปแบบการประเมินธรรมาภิบาลของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ได้รับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไปจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554) 
 14. การเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือรองรับประเทศไทยสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทท่ัวไปจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจําปี
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