
แบบสอบถาม/ประเมิน 
 

คําชี้แจง: แบบประเมินนี้ จัดทําขึ้นเพื่อประเมินโครงการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอน
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษา โปรดทําเครื่องหมาย    ที่ตรงกับความคิดเห็น 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไป   

(    ) ผูรับการพัฒนากอนแตงตั้ง   (    ) วิทยากรพี่เลี้ยง (    ) ผูนิเทศ ติดตาม ประเมินผล  
(    ) บุคลากรคร ู   (    ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา……… เขต…… 
(    ) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต…… 

ตอนที่ 2  ขอคําถามการประเมิน ใน 8 ดาน จํานวน 80 ขอ พรอมขอเสนอแนะ ขอใหทานพิจารณาวาระดับ 
ปฏิบัติการมใีนระดับใด ตามความคิดเห็นของทาน โดยกําหนดระดับความเหมาะสม ดังนี้ 
ระดับ 5 หมายถึง มากที่สุด    ระดับ 4 หมายถึงมาก      ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึงนอย      ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด 
 

 

ขอการประเมิน 

ระดับปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
ดานสภาวะแวดลอม 

1. โครงสรางหลักสูตร ทันสมัยสอดคลองกับเปาหมาย      

2. ความเหมาะสมของหลักสูตรและเปาหมายการอบรม/พัฒนา กับ
ระยะเวลาในการอบรม สอดคลองและสัมพันธกัน 

     

3. แผนภูมิโครงสรางหลักสูตร ชัดเจน เขาใจงาย สามารถนําสูการ
พัฒนา 

     

4. กระบวนการอบรม/พัฒนาเปนระบบมีการดําเนินตามขั้นตอน      

5. รายละเอียดหลักสูตรการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากอนแต งตั้ งให ดํ ารงตํ าแหน งผู อํานวยการ
สถานศึกษามีความเหมาะสม 

     

6. วิทยากรมีภูมิรู เปนแบบอยางแกผูรับการอบรม/พัฒนาและมี
จํานวนเพียงพอ 

     

7. สถานที่ใชจัดอบรม/พัฒนามีความเหมาะสม      

8. การประชาสัมพันธ การสื่อสารมีคุณภาพ ทันสมัย ทันเวลา      

9. การสนับสนุน ปจจัยทั้งดานวัสดุ อุปกรณ งบประมาณ      

ดานปจจัยนําเขา 

10. วัสดุ อุปกรณ งบประมาณในการดําเนินงานมีความพอเพียง      

11. สื่อ นวัตกรรม และแหลงเรียนรูเพียงพอ มีคุณภาพ      

12. วิทยากรสามารถถายทอดองคความรูไดตรงประเด็นเนื้อหา      



 

ขอการประเมิน 

ระดับปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
13. สถานที่ศึกษาดูงาน ฝกประสบการณมีคุณภาพเปนแบบอยางได      

14. ชุดอบรม/พัฒนาการเรียนรูเหมาะสม      

15. บุคคลตนแบบหรือหนวยงานที่ประสบความสําเร็จในองคกรทั้ง
ภาครัฐและเอกชนมีความเหมาะสม 

     

16. พื้นฐานความรู ในเนื้อหาสาระของหลักสูตร ของเขารับการ
อบรม/พัฒนา 

     

17. ความรัก  ศรัทธา  ภาคภูมิใจในศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของความ
เปนผูอํานวยการสถานศึกษาของผูเขารับการพัฒนา 

     

18. ความมุงมั่น และแรงบันดาลใจในการบริหารจัดการศึกษา เจต
คติและคานิยมวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
ของผูเขารับการพัฒนา 

     

19. ความพ รอมด าน ครอบ ครั ว  สั งคม  เศ รษ ฐกิ จ  พื้ น ฐ าน
ประสบการณเชิงบริหารของผูเขารับการอบรม/พัฒนา 

     

ดานกระบวนการ 

20. การรับลงทะเบียน ตรวจสอบประวัติของผูเขาอบรม/พัฒนาเปน
ระบบรวดเร็ว และทันสมัย  

     

21. การวัดผล/ประเมินผล กอน – หลัง การอบรม/พัฒนา มีคุณภาพ      

22. การดําเนินกิจกรรมตามหลักสูตรมีสัดสวนระหวางทฤษฏีและ
ปฏิบัติเหมาะสม มีความสัมพันธ ตอเนื่องชวยใหเกิดการพัฒนา
ตามเปาหมายของหลักสูตร 

     

23. คณะวิทยากรเปดโอกาสใหผูเขาอบรม/พัฒนาไดแสดงความ
คิดเห็นและนําเสนอแนวคิดเชิงสรางสรรค 

     

24. เวลา และเนื้อหาการบรรยายมีความเหมาะสม      

25. เนื้อหา สาระในการบรรยายของคณะวิทยากร ผู เขารับการ
อบรม/พัฒนา เห็นซึ่งประโยชนในการประยุกตใชบริหารกิจการ
สถานศึกษา 

     

26. การชี้แจงและทําความเขาใจรายละเอียดการวัดและประเมินผล
ตามเกณฑท่ีกําหนดไวในหลักสูตรและ แบบประเมินตางๆ 

     

27. การประเมินชิ้นงานของผูเขาอบรม/พัฒนา ผูประเมินเสนอแนะ
แงมุมแนวทางที่เปนประโยชนเพื่อการพัฒนา 

     

28. ความรวมมือ ผูเขารับการอบรม/พัฒนาในกิจกรรมของหลักสูตร      

29. กระบวนการนิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมิน ภายหลังการ
อบรม/พัฒนาเปนไปตามปฏิทิน และมีคุณภาพ เขมขน เขมแข็ง 

     



 

ขอการประเมิน 

ระดับปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
ดานผลลัพธ 

30. เกิดคุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาที่พึงประสงค      

31. เกิดคุณลักษณะภาวะผูนําทางวิชาการ      

32. เกิดองคความรูดานการบริหารจัดการสถานศึกษา งานวิชาการ งาน
แผนและงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานบุคคล 

     

33. เกิดองคความรูดานกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา      

34. ความสามารถดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติเชิงบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

     

35. ดานความสามารถในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน      

36. เกิดพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรมของหลักสูตร      

37. ผู เขารับการอบรม/พัฒนาไดรับการเสริมสราง พัฒนาสมรรถนะ
ผูอํานวยการสถานศึกษา 

     

38. กิจกรรมพัฒนาผูเขารับการอบรม/พัฒนาสามารถนําความรูสูการ
ปฏิบัติเกิดประโยชนตอการพัฒนาวิชาชีพ 

     

39. เกิดความมั่นใจทีจ่ะนําความรูไปใชในการปฏิบัติงานในหนาที่      

ดานผลกระทบ 

40. เนื้อหาหลักสูตรการอบรมควรไดรับการปรับปรุงใหมีความทันสมัยอยู
เสมอ 

     

41. วิทยากรผู ใหความรู เปนผูมีความรู  ความสามารถและประวัติ 
ประสบการณที่เปนแบบอยางที่ดีได 

     

42. โรงเรียน/สถานที่ศึกษาดูงานเปนแบบอยาง ชวยใหผูเขารับการ
อบรม/พัฒนาเกิดแรงบันดาลใจ สูการประยุกตใช 

     

43. ประวัติและประสบการณเชิงบริหารการศึกษา ผูเขารับการอบรม/
พัฒนา 

     

44. ความพรอม ดานภูมิหลัง ดานฐานะเศรษฐกิจ ดานครอบครัว ดาน
สมรรถนะการบริหาร ของผูเขารับการอบรม/พัฒนา 

     

45. ระยะ เวลา เนื้อหาสาระ หลักสูตรการอบรม/พัฒนา      

46. เปดโอกาสใหศึกษาดูงาน /ฝกประสบการณใหเหมาะสม      

47. บริบทโรงเรียนที่ไดรับบรรจุ      



 

ขอการประเมิน 

ระดับปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
48. วิทยากรพี่เลี้ยง ดูแล ชี้แนะ ชวยเหลือ อยางตอเนื่อง      

49. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินผล เขมขน เขมแข็ง เปนระบบ      

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

50. การมีคุณลักษณะผูอํานวยการสถานศึกษาอันพึงประสงค      

51. การเกิดเจตคติ คานิยม การสรางวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย 

     

52. ความสามารถดานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      

53. การเกิดสมรรถนะ ทักษะการบริหารจัดการเชิงระบบ      

54. การเกิดองคความรูดานการบริหารงานวิชาการ งานแผนงานและ
งบประมาณ งานบุคคล งานบริหารทั่วไป 

     

55. การเขาใจนโยบายการจัดการศึกษา และสามารถแปลงนโยบายสูการ
ปฏิบัติไดอยางมุงผลสัมฤทธิ์ 

     

56. การพัฒนาทักษะการสื่อสาร (คิด/ฟง/พูด) การพัฒนาสุขภาพกาย 
สุขภาพจิต                            

     

57. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

     

58. การนิเทศภายในสถานศึกษา      

59. การสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากรทางการศึกษาในการปฏิบัติงาน      

ดานความยั่งยืน 

60. การบริหารจัดการหลักสูตร และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ 

     

61. การสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามภีาวะผูนําทางวิชาการ      

62. การสรางและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา      

63. การสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

64. การบริหารจัดการสถานศึกษาเปนองคการแหงการเรียนรู      

65. การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ วินัย 
การรักษาวินัย และกระบวนการดําเนินการทางวินัย 

     

66. การบริหารจัดการสถานศึกษาเชิงกลยุทธ      



 

ขอการประเมิน 

ระดับปฏิบัติการ 

5 4 3 2 1 
67. การบริหารจัดการดวยหลักธรรมาภิบาล      

68. การบริหารจัดการมุงผลสัมฤทธิ ์      

69. การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      

ดานการถายทอดและการสงตอ 

70. การนิเทศ กํากับ ติดตาม ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา      

71. การประสานงานและการพัฒนาระบบภาคีเครือขายการพัฒนา      

72. การสื่อสาร โนมนาว และจูงใจและการประชาสัมพันธ       

73. การประสานงาน การสื่อสารและการนําเสนอ      

74. การปลูกจิตสํานึก และมุงมั่นในการทํางานแกครูและบุคลากรที่
เกี่ยวของ 

     

75. การมีวินัย ความรับผิดชอบ จิตสาธารณะ      

76. การทํางานเปนทีมเปนผูนํา ผูตามที่ดี และการยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น 

     

77. การคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห  คิดแกปญหา และคิดวางแผนการ 
ทํางานอยางสรางสรรค 

     

78. การเปนแบบอยางดานการประพฤติ ปฏิบัติ      

79. การพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งดานผลสัมฤทธิ์ พฤติกรรมอันพึงประสงค      

 

ขอเสนอแนะ 
ดานสภาวะแวดลอม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ดานปจจัยนําเขา 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 



ดานกระบวนการ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ดานผลลัพธ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ดานผลกระทบ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ดานประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ดานความยั่งยืน 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ดานการถายทอดและการสงตอ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

***************************ขอขอบคุณ ************************* 

สพร.กาวไกล เปาหมายมากกวาการบริหารคน 




