
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุม่นโยบายและยุทธศาสตร์  โทร. 4044   

ที ่ ศธ ๐๒๐๓.2/-                  วันที ่  25    มกราคม   2561 

เรื่อง  รายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร 
         “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
          โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา 
  

เรียน  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา     

ตามที่สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอนุมัติให้กลุ่มนโยบายและ
ยุทธศาสตร์จัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็น
วิทยากรแกนน า”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561                
ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ. นั้น 

  บัดนี้ การจัดกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร 
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน า
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้ว กลุ่มนโยบาย
และยุทธศาสตร์จึงได้ท ารายงานการบริหารกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดดังแนบ ส าหรับหลักสูตรและคู่มือการ
ฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า” อยู่ในระหว่างด าเนินการ   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและขออนุญาตน ารายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้        
ในการจัดท าหลักสูตรฯ ขึ้นเว็บไซต์ สคบศ. ด้วย จักขอบคุณยิ่ง 
 
 
 
 

                (นางสาวอรทัย  ศักดิ์สูง) 
          นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 

 
 

                                          (นางสาวบุญทวี  อรุณมาศ) 
                                           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ 
                                          หวัหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ 

 
 
 

 

 



รายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร 
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา 
วันที่ 18- 19 มกราคม 2561  

ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ. 
 

--------------------------------- 
 
 

ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาด าเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพ่ือขับเคลื่อน    
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดตามแผนบูรณาการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์และได้จัดประชุมให้ความรู้กับคณะท างานจัดท าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา ระหว่างวันที่          
18 - 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ. โดยเชิญ ผศ. ดร. นักรบ 
ระวังการณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็น
วิทยากรและเชิญผู้แทนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะท างาน 
จ านวน 21 คน ดังนี้      

  
1. นาวาอากาศเอกหญิงชญาดา เข็มเพชร หัวหน้าฝ่ายแผนปฏิบัติการ ส่วนงานอ านวยความยุติธรรม

ปรองดองสมานฉันท์และบูรณาการมวลชนเพื่อความ
มั่นคงภายใน ศปป.1 กอ.รมน. 

2. นายสมบูรณ์ แซ่เจ็ง   อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 
3. นายณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน วิทยากรอาวโุส บริษัท มีดีเอ็นเตอร์เทร็นนิ่ง จ ากัด  
4. นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บรุะอุดม วิทยากรและนักวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อ 

การพัฒนาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก 
5. นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์ ผู้อ านวยการส านักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์  
6. นายบุญลือ ทองเกตแก้ว ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 
7. นายพีระพัฒน์ วรเนติวุฒิ รองผู้อ านวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. 12 
8. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อ านวยการ สพป.เชียงราย เขต 1 
9. นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1 
10. นางมาลินี  เธียรไฝ่ดี ผู้อ านวยการโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา   

อ. เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 
11. นางสาวนิภา แสงพันธุ ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี) 
12. นางไซหนับ เอสเอ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา) 
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13. นางอัจฉรียา ชุมนุม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี) 

14. นายวิชัย ชัยโกศล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 (นครราชสีมา) 

15. นางสาววนิดา แก่นท้าว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร) 

16. นางสาวบุญทวี  อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สคบศ. 
17. นางสาวอรทัย  ศักดิ์สูง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
18. นางอรวรรณ  วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
19. นางสาววรนชุ  สาเกผล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สคบศ. 
20. นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ. 
21. นางสาวศศิ  โพธิ์สุวรรณ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สคบศ. 

 
สรุปผลการให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิค         

การเป็นวิทยากรแกนน า” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา ดังนี้  

1. ระดมความคิดเห็น “แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 
ในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่” โดยให้คณะท างานจัดท าหลักสูตรที่เป็นตัวแทนของส านักงานศึกษาธิการ
ภาค ในฐานะหน่วยด าเนินการฝึกอบรม ตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนผล         
การด าเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง ผศ.ดร. นักรบ ระวังการณ์ 
และคณะลงพ้ืนที่เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพ้ืนที่ จ านวน 16 หน่วย ส าหรับอีก 2 หน่วย คือ ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา และส านักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี วิทยากรในการฝึกอบรมเป็นวิทยากรในพ้ืนที่ และในที่ประชุมได้ร่วมกันก าหนด     
เป้าหมายความต้องการในการฝึกอบรมครั้งต่อไป คือ สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างความเชื่อ ความศรัทธา 
ทัศนคติให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการเปิดใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมและควรมีความหลากหลาย     
ในเรื่องของอายุและต าแหน่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มเดิมที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ 2. กลุ่มใหม่ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มครู ผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู้ทีผ่่านการฝึกอบรม
และเกษียณอายุราชการแล้วแต่มีจิตอาสาในการพัฒนา  

2. ปฏิบัติการจัดท าหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า” วิทยากรได้แบ่งกลุ่มผู้จัดท า 
หลักสูตรเป็น 3 กลุ่ม เพ่ือให้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า ตามประเด็นที่ก าหนด  
คือ วัตถุประสงค์  เนื้อหา  วิธีการสอน การวัดและประเมินผล  และสื่ออุปกรณ์ แล้วให้น าเสนอในที่ประชุม
เพ่ือให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สรุปผล ดังนี้   

2.1 วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแกนน าและเพ่ือสร้างเครือข่ายวิทยากร 
แกนน าในพื้นที ่



                              2.2  เนือ้หา ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร เทคนิคการพูด
และการน าเสนอ เทคนิคการใช้สื่อ รวมทั้งจิตวิทยาการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย 
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                                 2.3 วิธีการสอน โดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม           
มีการละลายพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม Role Play   
การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การน าเสนอผลงาน และการถอดบทเรียน 

2.4 วธิีวัดและประเมินผล จากการสังเกต ซักถามผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจากแบบ 
ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

    2.5 สื่ออุปกรณ์  เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์  Power Point  ใบงาน เอกสาร 
ประกอบการฝึกอบรม วิดิทัศน์  Multi Media 

                        โดยภาพรวมการด าเนินการจัดท าหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า”และ          
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ทุกประการ   
 
 
 

--------------------------------- 
 
 
 
 

                                                                         นางสาวอรทัย  ศักดิ์สูง  ผู้จัดท ารายงาน 
 

 



ภาพกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดท าหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร 
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนน า”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ 

โดยน้อมน าและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา 
วันที่ 18- 19 มกราคม 2561  

ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ. 
 

--------------------------------- 
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 ดร. ประสทิธ์ิ  เขียวศรี 
ผู้อ ำนวยกำร สคบศ. 

ประธำนในพิธีเปิดกำรประชมุฯ 

 

คณะท ำงำนจดัท ำหลกัสตูร 
ผู้ทรงคณุวฒุิ จำก กอ.รมน   
และมหำวิทยำลยัมหิดล มำร่วม 

ให้ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ 
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ผศ.ดร. นกัรบ ระวงักำรณ์ 

 

 

ผู้บริหำรกำรศกึษำ และผู้บริหำร
สถำนศกึษำ ท่ีผำ่นกำรฝึกอบรม 

หลกัสตูรกำรสร้ำงควำมปรองดอง 
และสมำนฉนัท์ มำร่วมเป็น
คณะท ำงำนจดัท ำหลกัสตูร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ตวัแทนจำกส ำนกังำนศกึษำธิกำร
ภำค และบคุลำกร  สคบศ.  ร่วม
เป็นคณะท ำงำน 

 
 

 

คณะท ำงำนจดัท ำหลกัสตูร  
เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนน ำ 

และกำรแลกเปลีย่นเรียนรู้        
กำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉนัท์โดยน้อมน ำและ
ประยกุต์ใช้หลกัปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหนว่ยงำน
และสถำนศกึษำ 

 
 

 

 


