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การพั ฒ นาบุ ค ลากรสั ง กั ด ส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารภาคและส านั ก งานศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด
“หลักสูตรการวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ในภูมิภาค” เป็นการดาเนินการพัฒนาด้วยกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความ
ต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด และความ
ต้องการจ าเป็ น ในการพัฒ นาของบุ คลากรที่สมัครเข้ารับการพัฒ นา 2) ศึกษาแนวทางที่เป็นกลยุทธ์
ในการพัฒนาและการปรับใช้หลักสูตรการศึกษาทางไกลการวางแผนการศึกษาของสถาบันนานาชาติเพื่อ
การวางแผนทางการศึกษาของยูเนสโก (UNESCO- IIEP) 3) พัฒนาโครงการและหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากร
สังกัดสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดที่เหมาะสมและเป็นไปได้ 4) ดาเนินการ
พัฒนา ประเมินความสาเร็จของโครงการและประเมินผลการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทั้งการจัดกิจกรรมการ
พัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักสูตร และความสามารถนาความรู้ไปใช้จริงในการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับ
การพัฒ นา และ 5) สะท้อนผลและถอดบทเรียนการพัฒ นาบุคลากรสั งกัดสานักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านั ก งานศึกษาธิการจั ง หวัด “หลั ก สู ตรการวางแผนการศึก ษาเพื่ อสนั บสนุ นการขับเคลื่ อนการปฏิรู ป
การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”
การพัฒ นาบุ คลากร ดาเนินการตามกระบวนการวิจัยปฏิบัติการ 4 ขั้น ประกอบด้ว ย
ขั้น วางแผน ขั้ น ด าเนิ น การตามแผน ขั้ น สั ง เกตและประเมิ น ผล และขั้ น สะท้ อ นผลและถอดบทเรี ย น
การพัฒนา ดาเนินการพัฒนาใน 2 วงรอบ เพื่อให้แก้สามารถปัญหาได้ครบถ้วนและผลการพัฒนาประสบ
ความสาเร็จสูงสุด โดยวงรอบที่ 1 ดาเนินการในปี พ.ศ. 2560 จานวน 15 กิจกรรมการพัฒนา และวงรอบ
ที่ 2 ดาเนินการในปี พ.ศ. 2561 จานวน 4 กิจกรรมการพัฒนา โดยแต่ละกิจกรรมการพัฒนา กาหนดกลุ่ม
ผู้ให้ ข้อมูล เครื่ องมือ ในการเก็บ รวบรวมข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ ข้อมูล ไว้
แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์เฉพาะของแต่ละกิจกรรม
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สรุปผลการดาเนินการ
1. บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค มีความต้องการในการพัฒนาการปฏิบัติงานในระดับ
ปานกลาง โดยมีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับ การเขียนแผนงานโครงการ การติดตามและ
ประเมิน ผล การพัฒ นาคุณภาพการศึกษา การพัฒ นาบุคลิ กภาพ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อ สาร
ตามลาดับ และบุ คลากรสานั กงานศึกษาธิการจังหวัด มีความต้องการที่จะได้รับการพัฒนาอยู่ ในระดับ
ปานกลาง โดยต้องการได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด การจัดทาข้อมูลและสารสนเทศ การบริหารงานการเงินและงบประมาณ การจัดทาแผน บริหารแผน
และการนาแผนสู่การปฏิบัติ และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตามลาดับ ผู้สมัครเข้ารับการพัฒนา มีความ
ต้องการจาเป็นในการพัฒนาในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
6 อันดับแรก ดังนี้ 1) การวางแผนการศึกษาเพื่อการพัฒนา 2) สถิติสาหรับการวางแผนการศึกษา และการ
จัดทาข้อมูลและสารสนเทศ 3) การวิเคราะห์ปัญหาสาขาการศึกษา 4) การวิเคราะห์และการพิจารณา
ทางเลือกนโยบาย 5) การคาดคะเนและการสร้างภาพอนาคต และ6) การกากับ ติดตามและประเมินผล
แผนการศึกษา ตามลาดับ
2. แนวทางเชิงกลยุทธ์ในการพั ฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและจังหวัด ที่สาคัญ
8 แนวทาง ประกอบด้วย 1) ศึกษาความต้องในการพัฒนาการปฏิบัติงาน ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา
ของบุ คลากรที่สมัครเข้ารั บการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นข้อมูล ในการกาหนด
โครงการ 2) กาหนดโครงการพัฒนาจากแนวทางที่เป็นกลยุทธ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความเหมาะสมและ
เป็นไปได้ 3) พัฒนาบุคลากรด้วยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลั กสูตรที่ตรงกับความต้องการจาเป็น
ในการพัฒ นา เหมาะสมและเป็ น ไปได้ 4) ปรับใช้หลั กสู ตรและชุดฝึ กอบรมการวางแผนการศึกษาของ
สถาบันนานาชาติเพื่อการวางแผนทางการศึกษา(UNESCO-IIEP) 5) การประเมินผลการพัฒนาที่ครอบคลุม
ความสาเร็จของโครงการ ผลการฝึกอบรม และการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 6) ดาเนินการพัฒนา
ด้วยการวิจัยปฏิบัติการ 7) มีเจ้าภาพร่วมในการพัฒนาในรูปคณะกรรมการ และ 8) พัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง
3. กาหนดโครงการพัฒนาแบบ convention มุ่งผลสัมฤทธิ์ ตามแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการ
พัฒนา มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จ แผนกากับโครงการ และดาเนินการ
พัฒนาโดยการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการวิจัยปฏิบัติการ มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ประเมิน
ความพร้อมก่อนการดาเนินการและประเมินความสาเร็จของโครงการตามตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมิ นที่
กาหนด พั ฒ นาหลั ก สู ต รการวางแผนการศึ กษาเพื่ อสนั บสนุ นการขั บเคลื่ อ นการปฏิ รูป การศึก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค (UNESCO - IIEP Based Intensive Education Planning) จากข้อมูล
ความต้องการจาเป็นในการพัฒนา มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความ
สามารถในการวางแผนการศึกษาและการติดตามประเมินผล สามารถนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาได้จริงเป็นสาคัญ
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4. ดาเนินการพัฒนาบุคลากรตามโครงการในวงรอบที่ 1 โดยการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ที่กาหนด จานวน 3 รุ่น 134 คน การดาเนินโครงการในภาพรวมประสบความสาเร็จในระดับมาก โดยมี
ข้อจากัดสาคัญ คือ ความไม่สอดคล้องและไม่ชัดเจนของเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
จั ด การฝึ ก อบรมได้ ใ นจ านวนจ ากัด หลั ก สู ต รไม่ ค รอบคลุ ม ภารกิ จการสนั บ สนุ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษา
เงื่อนเวลาในการฝึกอบรมไม่เอื้อต่อการฝึกปฏิบัติจริง ขาดหลักประกันความต่อเนื่อง และขาดการติดตาม
ประเมินผลการนาความรู้ไปใช้จริงหลังการฝึกอบรม ดาเนินโครงการในวงรอบที่ 2 โดยปรับปรุงแก้ไข
โครงการตามข้อจากัด จานวน 1 รุ่น 49 คน การดาเนินโครงการในภาพรวมประสบความสาเร็จมากขึ้น
ในระดับมากที่สุด จัดกิจกรรมการฝึกอบรมตามหลักสูตรในภาพรวม ประสบความสาเร็จในระดับมากที่สุด
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีคะแนนการพัฒนาความรู้ความสามารถในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจในการ
บริการการฝึกอบรมในระดับมากที่ สุด และการนาความรู้จากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานสนับสนุน
การปฏิรูปการศึกษาในระดับมาก
5. ผลการดาเนินโครงและการฝึกอบรม สะท้อนให้เห็นว่า การพัฒนาบุคลากร สังกัดสานักงาน
ศึกษาธิการภาคและจังหวัด ด้วยการวิจัยปฏิบัติการ 2 วงรอบ วงรอบแรก 15 กิจกรรมการพัฒนา วงรอบที่ 2
4 กิจกรรมการพัฒนา โดยการศึกษา กาหนดโครงการ พัฒนาหลักสูตร โดยการปรับใช้หลักสูตรการวางแผน
การศึกษาของ UNESCO - IIEP การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการปรุงโครงการจากปัญหาที่พบในการพัฒนา
รอบแรก ช่วยให้การดาเนิ นโครงการพัฒนาในภาพรวมประสบความสาเร็จในระดับมากที่สุด และมากที่สุ ด
ทุกตัวชี้วัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตรที่กาหนดจากความต้องการจาเป็นในการพัฒนา ช่วยให้
สามารถจัดกิจกรรมการฝึกอบรมได้ในระดับมากที่สุด ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ
ตามที่หลักสูตรกาหนดในระดับมากที่สุด และสามารถนาความรู้ไปใช้จริงในระดับมาก
การพัฒนาบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด “หลักสูตร
การวางแผนการศึกษาเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค”
ทาให้ได้บทเรียนการพัฒนาที่สามารถนาไปปรับใช้ในการดาเนินการครั้งต่อไป คือ ต้องยึดหลักการสาคัญ
5 ประการ ดังนี้ 1) ดาเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวง
ศึกษาธิการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องด้วยการวิจัยปฏิบัติการ 2) จัดการโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์เชิงกล
ยุทธ์อย่ างพอเพียงตามหลั กธรรมาภิบาล มีประสิทธิภ าพประสิ ทธิผล และมีความคุ้มค่า 3) กาหนด
วัตถุประสงค์ของโครงการตามกระบวนการวิจัยพัฒนา 4) กาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จที่สอด
รับกัน 5) กาหนดแนวทางที่เป็นกลยุทธ์เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา และดาเนินการพัฒนาควบคู่กับการ
วิจัยปฏิบัติการ ทั้งนี้ ต้องดาเนินการภายใต้กลไกการพัฒนาด้วยการวิจัยปฏิบัติการ การปรับใช้หลักสูตร
การศึกษาทางไกลของยูเนสโก การดาเนินการในรูปคณะกรรมการ การเตรียมการและการดาเนินการอย่าง
เป็นระบบ ระบบการพัฒนาเป็นที่รับรู้ของผู้เกี่ยวข้อง ประเมินผลการดาเนินการทั้งระบบ และบทเรียนการ
พัฒนาได้รับความเห็นชอบเป็นฉันทามติของผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

