รายงานการกํากับ ติดตามการดําเนินงานโครงการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรูสูความเปนเลิศ
กลุมสาระการเรียนรูภ าษาตางประเทศ (ภาษอังกฤษ)

ึ

กลุมพัฒนามาตรฐานและสงเสริมเครือขาย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา

รายงานการกากับ ติดตามการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 6
...................................................................
โครงการ
ขั้นตอนที่ 3

สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กากับ ติดตามผลการดาเนินงานพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของเครือข่ายแกนนาคุณภาพ

หลักการและเหตุผล
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดโครงการสร้างและพัฒนา
เครือข่ายเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ 2559 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่ อสร้ างและพั ฒ นาเครื อ ข่ ายแกนน าคุ ณภาพ ในการพั ฒ นาข้า ราชการครู แ ละบุ คลากรทางการศึก ษา
หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และ
มอบหมายให้ ส านั ก งานศึ กษาธิ ก ารภาค 6 ร่ ว มกับ เครือ ข่า ยแกนน าคุ ณภาพโรงเรี ยนวิเ ชี ยรชม อ าเภอ
เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ดาเนิ นการพั ฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้ส นับสนุน
งบประมาณให้สานักงานศึกษาธิการภาค 6 เพื่อใช้ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
กาหนดให้มีการกากับ ติดตามการดาเนินการพัฒนาของเครือข่ายแกนนาคุณภาพ เพื่อทราบผลการดาเนินการ
และนาข้อมูลมาพัฒนาโครงการให้มีดียิ่งขึ้น
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. เพื่อกากับ ติดตามการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
เครือข่ายแกนนาคุณภาพ
2. เพื่อทราบผลการดาเนินการพัฒนา และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ การดาเนินการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของสานักงานศึกษาธิการภาค 6 และเครือข่ายแกนนาคุณภาพ
โรงเรียนวิเชียรชม อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
งบประมาณ
โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจาปีงบประมาณ 2559 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
การกากับ ติดตาม
ได้ ด าเนิ น การก ากั บ ติ ด ตามการพั ฒ นาข้ า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาของ
เครือข่ายแกนนาคุณภาพ สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559 และได้ให้ข้อมูล
พร้อมคาแนะนาในการดาเนินงานให้เป็นไปตามหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ดังนี้
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1. วัตถุประสงค์ของการกากับติดตาม
2. ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตรเทคนิค
การจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. การวัดและประเมินผลการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หลักสูตร
เทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ตามแบบที่กาหนดไว้ตามหลักสูตร
- แบบประเมินวิทยากร
- แบบประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
- แบบประเมินความพึงพอใจ
4. การออกวุฒิบัตรของผู้ผ่านการพัฒนา
5. การรายงานผลการพัฒนาให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ภายในกาหนดเวลาและมีรายละเอียดดังนี้
- รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนาพร้อมตาแหน่งและที่อยู่
- สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
- สรุปผลการประเมินวิทยากร
- สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการดาเนินการ
ตอนที่ 1 ข้อมูลหน่วยดาเนินการพัฒนา
1. ชื่อหน่วยดาเนินการพัฒนา สานักงานศึกษาธิการภาค 6
2. ชื่อหลักสูตรพัฒนา หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
3. สถานที่ดาเนินการพัฒนา สานักงานศึกษาธิการภาค 6 อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
4. ระหว่างวันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559
5. ข้อมูลผู้เข้ารับการพัฒนา
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 28 คน
- สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
จานวน 9 คน
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จานวน 4 คน
รวมจานวนผู้เข้ารับการพัฒนา

จานวน

41 คน
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วิทยากรเครือข่ายแกนนาคุณภาพ ประกอบด้วย
1. นางละเอียด นิ่มะโน
2. นางเบญจพร คงอินทร์
3. นางคานึง เด่นดวง
4. นางอรวรรณ เชาว์บวร

ข้าราชการบานาญ (ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ)
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรชม
ครูชานาญการพิเศษ โรงเรียนวิเชียรชม
ครูชานาญการ โรงเรียนวิเชียรชม

ตอนที่ 2 ข้อมูลติดตามการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ดาเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ด้านการบริหารจัดการ ดังนี้
ระยะก่อนดาเนินการพัฒนา โดยภาพรวมมีความเหมาะสม สานักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้มีการ
ประสานงาน ปรึกษาหารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน จัดทาตารางการพัฒนา
ตามที่หลักสูตรกาหนด พร้อมทั้งจัดเตรียมเอกสารสื่อ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาครบถ้วน
ระยะระหว่างดาเนินการพัฒนา โดยภาพรวมมีความเหมาะสม ใช้ห้องประชุมของสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 6 อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ห้องที่ใช้ในการจัดพัฒนามีความกว้างและสะอาด
โสตทัศนูปกรณ์ และอุปกรณ์อานวยความสะดวกครบถ้วน จัดให้มีการลงทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการพัฒนา
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระยะหลังการพัฒนา มีการประเมินผลครบทุกแบบที่กาหนด หน่วยดาเนินการพัฒนาเครือข่ายแกนนา
คุณภาพ วิทยากรได้ประเมินชิ้นงานผู้เข้ารับการพัฒนา และสานักงานศึกษาธิการภาค 6 ได้ประเมินด้านเวลา
ของผู้เข้ารับการพัฒนา เพื่อให้เป็นไปตามที่หลักสูตรได้กาหนดไว้
ด้านวิชาการ ดังนี้
ด้านหลักสูตร ดาเนินการพัฒนาครบทั้ง 5 หน่วยการเรียนรู้ ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ คือ
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การออกแบบการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ และการสาธิตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โดยวิทยากรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาได้เรียนรู้โดยการ
ฝึกปฏิบัติ
ด้านวิทยากร ดาเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ครบทุกหน่วยการเรียนรู้ โดยยึดตาม
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษากาหนดไว้เป็น
แนวทาง
ทั้งนี้ วิทยากรได้จัดหาสื่อที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชานั้นมาประกอบด้วย
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ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้กากับติดตามการพัฒนา
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการดาเนินการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เนื่องจากบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 6 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
เกี่ยวกับงานด้านการฝึกอบรมเป็นอย่างดี และมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ เครื่องโสตทัศนูปกรณ์
สาหรับวิทยากรเครือข่ายแกนนาคุณภาพเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง สามารถ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ทาให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสนใจ ตั้งใจ
เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง วิทยากรได้สาธิตการเรียนการสอนโดยให้ทุกคนได้ฝึกปฏิบัติ
ตามขั้นตอนที่วิทยากรกาหนดแนวทาง ทั้งนี้ ใช้เนื้อหาสาระของแต่ละคน และให้มีการนาเสนอ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
ผู้รายงาน

ภาพกิจกรรมการดาเนินงานโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หลักสูตรเทคนิคการจัดการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
ณ สานักงานศึกษาธิการภาค 6 อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2559
----------------------------------

ประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
โดย รองศึกษาธิการภาค 6 (นายพัฒนา ชมเชย)

ชี้แจงความเป็นมาของโครงการและหลักสูตรฯ
โดย สคบศ. ( นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง)

ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดโครงการฯ

วิทยากรแกนนาเครือข่ายคุณภาพ โรงเรียนวิเชียรชม
นางคานึง เด่นดวง / นางเบญจพร คงอินทร์ /
นางอรวรรณ เชาว์บวร

กิจกรรม การวิเคราะห์ผู้เรียน
โดย นางละเอียด นิ่มมะโน

ผู้เข้ารับการพัฒนานาเสนองาน การวิเคราะห์ผู้เรียน และ การออกแบบการจัดการเรียนรูส้ ู่ความเป็นเลิศ

