ชื่อเรื่อง

ชื่อผู้วจิ ัย
ปี ทีท่ ำกำรวิจัย

รายงานการพัฒนาหลักสู ตร “การพัฒนาผูน้ าศูนย์การเรี ยนชุมชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน” (CLC Planning and Management: International
Perspectives for CLC Leaders in the ASEAN Community)
นางสาวเต็มจิต จันทคา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
2557

บทคัดย่ อ
รายงานการพัฒนาหลัก สู ตร “การพัฒนาผูน้ าศูนย์ก ารเรี ย นชุ มชนในกลุ่ มประเทศ
อาเซี ยน” (CLC Planning and Management: International Perspectives for CLC Leaders in the
ASEAN Community) ฉบับนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูน้ าศูนย์การเรี ยน
ชุ มชนในกลุ่ มประเทศอาเซี ยน และประเมินประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรการพัฒนาผูน้ าศูนย์การ
เรี ยนชุ มชนในกลุ่มประเทศอาเซี ยน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุ คลากรศูนย์การเรี ยนชุ มชนในกลุ่ ม
ประเทศอาเซี ยนที่ได้รับการคัดเลื อกเข้ารับการฝึ กอบรมโครงการการพัฒนาผูน้ าศูนย์การเรี ยน
ชุ ม ชนในกลุ่ มประเทศอาเซี ย น จานวน 44 คนวิธีดาเนิ นการ แบ่ง เป็ น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
การพัฒนาหลักสู ตรการพัฒนาผูน้ าศูนย์การเรี ยนชุ มชนในกลุ่ มประเทศอาเซี ยน ประกอบด้วย
4 ขั้นตอน คือ 1) สารวจปั ญหาและวิเคราะห์ความต้องการ 2) การสร้างหลักสู ตรฝึ กอบรม 3) การ
ตรวจสอบคุณภาพหลักสู ตร และ 4) การปรับปรุ งหลักสู ตร และระยะที่ 2 การนาหลักสู ตรไปใช้
เป็ นการนาหลักสู ตรที่พฒั นาขึ้นไปใช้ เพื่อประเมินประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตรใน 3 ด้าน ได้แก่ 1)
ด้านความรู้ความเข้าใจ 2) ด้านเจตคติ และ 3) ด้านการนาความรู ้ไปสู่ การปฏิบตั ิ เครื่ องมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมูลเป็ นแบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า และคาถามปลายเปิ ด วิเคราะห์ขอ้ มูล
โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test และการแปลความหมาย
ของค่าเฉลี่ย
ผลการวิจยั พบว่า
1. หลั ก สู ตร “การพัฒ นาผู้น าศู น ย์ ก ารเรี ยนชุ ม ชนในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ยน”
มี องค์ป ระกอบ 1) ความเป็ นมาของหลัก สู ตร 2) ปรั ชญาและแนวคิ ด 3) วัตถุ ประสงค์
4) โครงสร้างหลักสู ตร 5) กระบวนการพัฒนาและกิ จกรรม 6) สื่ อและนวัตกรรมการพัฒนา
7) ระยะเวลาในการพัฒนา 8) การประเมินผล 9) คุณสมบัติผเู้ ข้ารับการฝึ กอบรม 10) วิทยากร และ
11) รายละเอียดหน่วยการเรี ยนรู ้

2. การประเมินประสิ ทธิ ผลของหลักสู ตร “การพัฒนาผูน้ าศูนย์การเรี ยนชุ มชนในกลุ่ม
ประเทศอาเซี ยน” ที่พฒั นาขึ้น 1) ด้านความรู้ ความเข้าใจ ก่อนการฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มีความรู้ ความเข้าใจในภาพรวมอยู่ในระดับน้อย หลังการฝึ กอบรมผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมได้รับ
ความรู้ความเข้าใจในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยหลังการฝึ กอบรมสู งกว่าคะแนน
เฉลี่ยก่อนการฝึ กอบรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ด้านเจตคติ ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
มี ค วามคิ ด เห็ นต่ อการฝึ กอบรมหลัก สู ตรการพัฒนาผูน้ าศูนย์ก ารเรี ย นชุ ม ชนในกลุ่ ม ประเทศ
อาเซี ยนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ 3) ด้านการนาความรู ้ไปสู่ การปฏิ บตั ิ เป็ นการติดตาม
การนาความรู ้ ที่ ไ ด้จ ากการฝึ กอบรมไปใช้ พบว่า การน าความรู้ ที่ ไ ด้จากการฝึ กอบรมไปใช้
ประโยชน์ในภาพรวม อยูใ่ นระดับมาก
การพัฒ นาหลัก สู ต ร”การพัฒ นาผูน้ าศู น ย์ก ารเรี ย นชุ ม ชนในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย น”
มีขอ้ เสนอแนะการจัดทาหลักสู ตรควรมี ความยืดหยุ่นในการใช้ภาษาของแต่ละประเทศในการ
ฝึ กอบรมให้สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระ ระยะเวลาการฝึ กอบรมเพื่อความเหมาะสมตามความ
พร้อมของแต่ละหน่วยงาน สาหรับการติดตามการนาความรู้ที่ได้จากการฝึ กอบรมไปใช้ ควรมีการ
สอบถามความคิดเห็ น ผูบ้ งั คับ บัญชา เพื่ อนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และควรศึก ษาวิจยั
การพัฒนาผูน้ าศูนย์การเรี ยนชุ มชนในกลุ่ มประเทศอาเซี ยนให้ครอบคลุมทุกประเทศ เพื่อสร้าง
ความยัง่ ยืนในการใช้ศูนย์การเรี ย นชุ มชนเพื่อเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู้ ตลอดชี วิต และเครื่ องมือ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในระดับภูมิภาคอาเซี ยนต่อไป

