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บทคัดย่อ
กำรวิจัยเรื่องกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำนเป็นโครงกำรควำมร่วมมือระหว่ำ งสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 และคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำรูปแบบและ
ออกแบบหลักสูตร และรำยงำนผลกำรอบรมและพัฒนำ ประชำกรได้แก่ ผู้บริหำรสถำนศึกษำและครูผู้สอน ในปีงบประมำณ 2560 จำนวน 305 คน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยเป็นแบบทดสอบประเมินควำมรู้ แบบประเมินสมรรถนะและแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำรับกำรอบรมและ
พัฒนำ วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณด้วยค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพด้วยกำรวิ เครำะห์เนื้อหำ
ผลวิจัยพบว่ำ
รูปแบบกำรพัฒนำ มี 6 ขั้นตอน คือ 1) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 2) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนระบบออนไลน์ ระยะที่ 1 3) กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทบทวนและสะท้อนคิดหลังปฏิบัติกำร ครั้งที่ 1 4) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำง
ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนระบบออนไลน์ ระยะที่ 2 5) กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทบทวนและสะท้อนคิดหลังปฏิบัติกำร ครั้งที่ 2 6) สรุปผลกำรพัฒนำ
หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำมี 9 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ภำษำไทย 2) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 3) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : ฟิสิกส์
4) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : ชีววิทยำ 5) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : เคมี 6) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ : มัธยมศึกษำตอนต้น 7) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ : มัธยมศึกษำตอนปลำย 8) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 9) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผลกำรรอบรมและพัฒนำ พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำ 305 คน ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 271 คน คิดเป็นร้อยละ 88.15 จำแนกตำมผลกำรประเมิน พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ มีผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ระดับดีเยี่ยมจำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 66.56 มีควำมรู้ระดับดี
จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93 มีควำมรู้ระดับพอใช้จำนวน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 6.23 และไม่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผู้มีสมรรถนะอยู่ในระดับดี จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.64 มีสมรรถนะอยู่ในระดับพอใช้ จำนวน
163 คน คิดเป็นร้อยละ 53.44 และไม่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 ผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 มีสมรรถนะอยู่ในระดับดี จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 44.92 มีสมรรถนะอยู่ในระดับพอใช้จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 และไม่ผ่ำนกำรประเมินจำนวน 21
คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจพบว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19.34 ระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 57.66 ระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 21.69 และระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 2.05 ตำมลำดับ
คำหลัก: กำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่, กำรวิจัยและพัฒนำ

บทนำ

ผลกำรวิจัย

กำรศึกษำเป็นกลไกสำคัญในกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของมนุษย์และกำรพัฒนำประเทศ ให้สำมำรถดำรงชีวิตและพัฒนำคุณภำพชีวิตของ
ตนเองท่ำมกลำงกำรเปลี่ยนแปลงได้อย่ำงยั่งยืน กำรจัดระบบและพัฒนำระบบกำรจัดกำรศึกษำที่ตอบสนองต่อควำมต้องกำรของบุคคล สังคม
และประเทศชำติมำกเท่ำไร จะหมำยถึงกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีศักยภำพในกำรเรียนรู้เพิ่มขึ้น ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึง เท่ำเทียม
และมีคุณภำพ ในระบบกำรศึกษำและพัฒนำกำรเรียนรู้ของผู้เรียน ครูและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นปัจจัยที่มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียน เพรำะคุณภำพของผู้เรียนขึ้นอยู่กับคุณภำพของครู ดังนั้นหน่วยงำนทำงกำรศึกษำทุกระดับจะต้องมี
แนวทำงในกำรพัฒนำครูให้มีศักยภำพและทักษะในกำรจัดกำรเรียนรู้ มีสมรรถนะและควำมเชี่ยวชำญในกำรพัฒนำกำรจัดกิจกรรมกำรเรียน
กำรสอนและกิจกรรมกำรเรียนรู้ทีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้บริหำรสถำนศึกษำจะต้องพัฒนำให้เป็นผู้นำของทุกฝ่ำย โดยเฉพำะกำรเป็นผู้นำทำง
วิชำกำรของผู้บริหำรสถำนศึกษำจะทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในเรื่องกำรเรียนรู้ของผู้เรียน และกำรพัฒนำกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิภำพของครู
รำยงำนผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ปีกำรศึกษำ 2559 ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 พบว่ำผลกำรทดสอบทำงกำรศึกษำระดับชำติขั้นพื้นฐำน (O-NET) ของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึก ษำมัธ ยมศึก ษำ เขต 34 ปี ก ำรศึก ษำ 2559 ระดั บ ชั้นมัธ ยมศึก ษำปี ที่ 3 ปรำกฎว่ ำ มีค่ำ เฉลี่ย โดยรวม 40.15 และในระดับ ชั้ น
มัธยมศึกษำปีที่ 6 ปรำกฏว่ำมีค่ำเฉลี่ยโดยรวม 34.54 จำกข้อมูลดังกล่ำวสะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพทำงกำรศึกษำในผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้
ของผู้เรียนยังไม่เป็นที่น่ำพอใจ ผลที่เกิดขึ้นกับคุณภำพผู้เรียนเช่นนี้จึงมีควำมจำเป็นที่จะต้องพัฒนำวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและ วิธีกำร
จัดกำรเรียนรู้ของครู ที่จะต้องมุ่งเน้นให้ครูจัดกำรเรียนรู้โดยยึดมำตรฐำนและตัวชี้วัดตำมหลักสูตร พัฒนำควำมรู้และสมรรถนะในกำรจัด กำร
เรียนรู้ แบ่งปันควำมรู้ และประสบกำรณ์ในวิธีกำรจัดกำรเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนบรรลุมำตรฐำนและตัวชี้วัดในหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพ แ ละ
ผู้บริหำรสถำนศึกษำมีสมรรถนะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่สอดคล้องกับสภำพปัญหำและควำมต้องกำรของ
โรงเรียนในแต่ละบริบทของพื้นที่ในโรงเรียนแต่ละแห่งได้อย่ำงบูรณำกำรและเกิดคุณภำพกำรศึกษำ
เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสภำพข้อมูลของคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34 จึงขอควำมร่วมมือกับคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ดำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึก ษำให้มีสมรรถนะ ให้มีควำมรู้ ทักษะและเจตคติในกำรจัดกำรเรีย นรู้แ ละบริหำรจั ดกำรศึก ษำให้เป็ นไปตำมเกณฑ์
มำตรฐำนวิชำชีพ มุ่งสร้ำ งนวัตกรรมทำงกำรศึก ษำที่สนองต่อ กำรพั ฒนำและแก้ปั ญ หำให้สอดคล้อ งกับ บริบ ทพื้ นที่ของโรงเรีย นอย่ำ ง
หลำกหลำยตำมกรอบมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พ.ศ.2551 กำรพัฒนำนวัตกรรมที่ให้ควำมสำคัญกับ
กำรที่ครูคือผู้เรียน (Teacher as Learners) มีทักษะในกำรออกแบบกำรเรียนรู้แบบ Active Learning มีทักษะในกำรให้ข้อมูลย้อนกลับแก่
นักเรียนและเพื่อนครู มีทักษะในกำรเรียนรู้เป็นทีม มีทักษะในกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้รู้ลึก รู้จริงได้ มีทักษะกำรพัฒนำผู้เรียนให้เป็นผู้กำกับ
กำรเรียนรู้ด้วยตนเองได้ และมีทักษะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกำรสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพในกำรพัฒนำนวัตกรรมกำรจัด
กำรศึกษำของตนเอง

รูปแบบของกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน มีกระบวนกำร 6
ขั้นตอน คือ 1) กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร 2) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนระบบออนไลน์ ระยะที่ 1
3) กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทบทวนและสะท้อนคิดหลังปฏิบัติกำร ครั้งที่ 1 4) กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำงชุมชนแห่งกำร
เรี ย นรู้ท ำงวิช ำชี พ ออนไลน์ ระยะที่ 2 5) กำรสะท้ อ นผลกำรเรี ย นรู้ผ่ ำ นกระบวนกำรทบทวนและสะท้ อ นคิด หลั งปฏิ บั ติ ก ำร ครั้ งที่ 2
6) สรุปผลกำรพัฒนำ
หลัก สูต รกำรอบรมและพั ฒนำมี 9 หลัก สูต ร คือ 1) หลั ก สู ตรกำรอบรมและพั ฒนำข้ ำ รำชกำรครูก ลุ่ม สำระกำรเรีย นรู้ ภ ำษำไทย
2) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 3) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ :ฟิสิกส์ 4) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ :
ชีววิทยำ 5) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ : เคมี 6) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำร
ครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ : มัธยมศึกษำตอนต้น 7) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ :
มัธยมศึกษำตอนปลำย 8) หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) 9) หลักสูตรกำร
อบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูกลุ่มผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ผลกำรรอบรมและพัฒนำ ภำพรวม พบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำทั้งหมด 305 คน มีผู้ผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำ 271 คน คิดเป็นร้อย
ละ 88.15 เมื่อจำแนกตำมผลกำรประเมิน พบว่ำ ผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำมีผลกำรประเมินด้ำนควำมรู้ระดับดี
เยี่ยมจำนวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 66.56 มีควำมรู้ระดับดี จำนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 23.93 มีควำมรู้ระดับพอใช้จำนวน 19 คน คิด
เป็นร้อยละ 6.23 และไม่ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 3.28 ผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำมี
สมรรถนะอยู่ในระดับดี จำนวน 127 คน คิดเป็นร้อยละ 41.64 มีสมรรถนะอยู่ในระดับพอใช้ จำนวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 53.44 และไม่
ผ่ำนเกณฑ์ จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 4.92 ผลกำรประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำมีสมรรถนะอยู่ในระดับดี
จำนวน 137 คน คิดเป็นร้อยละ 44.92 มีสมรรถนะอยู่ในระดับพอใช้จำนวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 48.20 และไม่ผ่ำนกำรประเมินจำนวน 21
คน คิดเป็นร้อยละ 6.89 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมและพัฒนำโดยภำพรวมพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำมีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับมำกที่สุดคิดเป็นร้อยละ 19.34 ระดับมำกคิดเป็นร้อยละ 57.66 ระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อยละ 21.69 และระดับน้อยคิดเป็น
ร้อยละ 2.05 ตำมลำดับ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนำรูปแบบและออกแบบหลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำ
เป็นฐำน
2. เพื่อ รำยงำนผลกำรอบรมและพัฒนำข้ ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึก ษำตำมหลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34

วิธีกำรวิจัย
แบ่งกำรวิจัยออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 กำรพัฒนำรูปแบบและกำรออกแบบหลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
1. ศึกษำวิเครำะห์แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบและวิธีกำรในกำรฝึกอบรมพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำร ศึกษำ
กำรบริหำรจัดกำรเชิงพื้นที่ Coaching and Mentoring ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ กำรวิจัยและพัฒนำ และโครงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน ประจำปีงบประมำณ 2560 ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34
2. วิเครำะห์ สังเครำะห์ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและกำหนดเป็นกรอบแนวคิด รูปแบบและ
หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน
3. ปรึกษำกับคณำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นและวิพำกษ์กรอบแนวคิดและรูปแบบ
กำรอบรมและพัฒนำ
4. ปรับปรุงและพัฒนำกรอบแนวคิดกำรอบรมกำรพัฒนำ รูปแบบอบรมและพัฒนำและหลักสูตรกำรอบรมและกำรพัฒนำฉบับสมบูรณ์
ขั้นตอนที่ 2 กำรศึกษำผลกำรอบรมและพัฒนำตำมหลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำ
1. กำรสังเกต ติดตำมผลและประเมินผลกำรอบรมและพัฒนำ วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรปรึกษำคณำจำรย์ จำกคณะ
ศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และจำกเอกสำรกำรประเมินผลกำรอบรมและพัฒนำ
2. วิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลจำกเอกสำรกำรอบรมและพัฒนำและเอกสำรกำรประเมินผลกำรอบรมและพัฒนำ รวบรวมสรุปเป็นรำยงำน
ผลกำรวิจัยกำรอบรมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเชิงพื้นที่ด้วยกำรวิจัยและพัฒนำเป็นฐำน ประจำปีงบประมำณ 2560 ของสำนักงำน
เขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 34

บทสรุป
รูปแบบกำรอบรมและพัฒนำมีขั้นตอนสำคัญ คือ กำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรแลกเปลี่ยนรู้เพื่อชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์
จำนวน 2 ครั้ง กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทบทวนและสะท้อนคิดหลังปฏิบัติกำร ระยะที่ 1 และ 2 เป็นรูปแบบกำรอบรมและ
พัฒนำที่จะเริ่มต้นด้วยกำรเรียนรู้ในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่กำรประยุกต์ใช้ทฤษฎีไปสู่กำรปฏิบัติจริงในสถำนกำรณ์จริงของกำร บริหำร
จัดกำรสถำนศึกษำและกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ประยุกต์ใช้ทฤษฎีควำมรู้ต่ำงๆ เพื่อกำรวิเครำะห์ปัญหำและพบปัญหำของภำรกิจงำน
ของตนเอง และสภำพบริบทของพื้นที่ในสถำนกำรณ์จริงนำมำแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำงชุมชนแห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนระบบออนไลน์ มี
กำรนำผลกำรเรียนรู้และผลกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำมำทบทวน สะท้อนคิด รูปแบบกำรอบรมและพัฒนำแบบผสมผสำนเช่นนี้ จะทำให้
เกิดผลจำกกำรอบรมและพัฒนำที่มีประสิทธิภำพ
หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำมีทั้งหมด 9 หลักสูตร ครอบคลุมกำรพัฒนำครูผู้สอน 5 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้หลัก คือ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้
ภำษำไทย กลุ่มสำระกำรเรียนรู้คณิตศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ (ภำษำอังกฤษ) และกลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้สังคมศึก ษำ ศำสนำและวัฒนธรรม และครอบคลุมกำรพั ฒนำผู้บริห ำรสถำนศึกษำให้มุ่งเน้นกำรสร้ำงนวัตกรรมกำรจั ด
กำรศึกษำ หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำผ่ำนกำรพัฒนำ วิพำกษ์ และข้อเสนอแนะจำกคณำจำรย์ผู้ทรงคุณวุฒิจนเป็นหลักสูตรกำรอบรมและ
พัฒนำที่ได้มำตรฐำน ส่งผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพของกำรจัดกำรศึกษำของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ
กลุ่มเป้ำหมำยได้ หลักสูตรกำรอบรมและพัฒนำเป็นกำรบูรณำกำรกำรพัฒนำวิชำชีพของตนกับทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทฤษฎีกำรสร้ำงองค์ควำมรู้
และทฤษฎีกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นกำรประยุกต์ทฤษฎีกำรเรียนรู้สู่กำรปฏิบัติ กำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์
จริง สภำพบริบทสิ่งแวดล้อมของผู้เรียน อีกทั้งมีกระบวนกำรชี้แนะและกำรเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ทำให้ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
และครูผู้สอนได้มีโอกำสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชำญและผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละสำขำ ซึ่งจะทำให้เกิดผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้
เกิดขึ้นเป็นจริงได้
ผลกำรอบรมและพัฒนำผู้เข้ำร่วมอบรมและพัฒนำ 305 คน ผ่ำนกำรพัฒนำ 271 คน คิดเป็นร้อยละ 88.85 คน ซึ่งถือว่ำผู้ผ่ำนกำรพัฒนำ
มีสัมฤทธิ์ผลสูงมำก ในกำรประเมินด้ำนควำมรู้พบว่ำทุกกลุ่มมีควำมรู้อยู่ในระดับดีเยี่ยม ในกำรประเมินสมรรถนะพบว่ำ ผู้เข้ำรับกำรอบรมและ
พัฒนำส่วนใหญ่มีสมรรถนะอยู่ในระดับดีและผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรอบรมและพัฒนำโดยรวมพบว่ำผู้เข้ำรับกำรอบรมและพัฒนำ
มีผลควำมพึงพอใจอยู่ในระดับมำก ทั้งนี้เป็นเพรำะว่ำกำรแสดงบทบำทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของกำรอบรมและพัฒนำตำมหลักสูตรอบรมและ
พัฒนำเป็นปัจจัยและเงื่อนไขควำมสำเร็จของกำรดำเนินกำรอบรมแลพัฒนำ ได้แก่ บทบำทของวิทยำกรที่มีกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอน และ
ระยะเวลำที่กำหนด ทั้งกำรเตรียมกำรก่อนกำรอบรมและพัฒนำ ระหว่ำงกำรอบรมพัฒนำและหลังกำรอบรม และพัฒนำในกิจกรรมกำรอบรม
เชิงปฏิบัติกำร กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรทบทวนและสะท้อนคิด บทบำทของกำรชี้แนะและกำรเป็นพี่เลี้ยง (Coaching and
Mentoring) ในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่ำนระบบออนไลน์ บทบำทของผู้เข้ำรับกำรรอบรมและพัฒนำที่มีกำรวำงแผนกำรอบรมและพัฒนำ
มีกำรเตรียมกำรก่อนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร กำรร่วมกิจกรรมทั้งในระหว่ำงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร และหลังกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมตำมขั้นตอนและตำมระยะเวลำที่กำหนด มีกำรประสำนงำนกับวิทยำกร กำรมีส่วนร่วมในกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้ำงชุมชน
แห่งกำรเรียนรู้ทำงวิชำชีพผ่ำนระบบออนไลน์ มีสรุปผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีกำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรสะท้อนคิด ซึ่งทุก
กิจกรรมเป็นปัจจัยต่อผลสัมฤทธิ์ของกำรอบรมและพัฒนำ

