สรุปผลการดาเนินการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
(จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์)
ระหว่างวันที่ 19 – 20 เมษายน 2561
ณ ห้องประชุม 3/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
-------------------------------------ความเป็นมา
ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำรซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยงำนที่ มี พั น ธกิ จ ในกำรพั ฒ นำข้ ำ รำชกำรครู
คณำจำรย์ และบุ ค ลำกรทำงกำรศึ ก ษำให้ ไ ด้ ม ำตรฐำน ได้ ต ระหนั ก และให้ ค วำมส ำคั ญ ในกำรด ำเนิ น งำน
ตำมยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง แผนงำนกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ด้วยกำรเสริมสร้ำงศักยภำพของ
ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำในกำรสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์โดยกำรน้อมนำและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญำเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจ ลดควำมขัดแย้งและนำไปสู่ควำมปรองดองสมำนฉันท์
ในหน่วยงำน/สถำนศึกษำ และขยำยผลสู่ชุมชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ควำมผำสุก
ของคนในพื้นที่และประเทศชำติที่ยังยืน โดยมอบหมำยให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ซึ่งเป็นหน่วยงำนในกำรดำเนินกำร จัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม ทดลองนำร่องกำรฝึกอบรม และมอบสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำค 1 - 18 ซึ่งเป็นเครือข่ำยกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำดำเนินกำรฝึกอบรมในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดที่รับผิดชอบจำนวน 18 กลุ่มจังหวัด โดยในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุ ค ลำกรทำงกำรศึ กษำได้จั ด ท ำโครงกำรฝึ กอบรมผู้ บริ หำรกำรศึ กษำและผู้ บริ หำรสถำนศึ กษำเพื่ อขั บเคลื่ อน
กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ลงสู่กำรปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด หลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ”
เพื่อให้ผู้ที่ผ่ำนกำรฝึกอบรมในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 และผู้ที่สนใจได้นำองค์ควำมรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
และขยำยผลลงสู่หน่วยงำน พื้นที่และชุมชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น โดยให้สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค
เป็นผู้ดำเนินกำรฝึกอบรม จำนวน 14 กลุ่มจังหวัด และสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รับผิดชอบดำเนินกำรฝึกอบรมในกลุ่มจังหวัดที่ขำดควำมชัดเจนในส่วนของหน่วยเบิกจ่ำย จำนวน 4 กลุ่มจังหวัด
ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3, 5, 16, 18 โดยสถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำรฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค กำรเป็นวิทยำกร
แกนนำ”พื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 2 (จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์)
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 19 – 20 เมษำยน 2561 ณ ห้องประชุม 3/2 อำคำรเฉลิมพระเกีย รติ สถำบันพัฒนำครู
คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ มี ผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้ที่สนใจ เข้ำรับและผ่ำน
กำรฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่ำว จำนวน 48 คน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะกำรเป็นวิทยำกรแกนนำในกำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์โดยน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำ
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอผลงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์โดยน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำ
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3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยวิทยำกรแกนนำในกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กำรดำเนินกำรพัฒนำตำมหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” ได้กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังนี้
1. กลุ่มเป้ ำหมำย ได้แก่ ผู้ บริห ารการศึกษา ผู้ บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึ กอบรมหลั กสู ตร
“การสร้ า งความปรองดองและสมานฉัน ท์ ” ในพื้น ที่ 18 กลุ่ ม จังหวัด และกรุ งเทพมหานคร ปีง บประมาณ
พ.ศ. 2560 หรือผู้แทน ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำที่สนใจ จำนวนรุ่นละ 50 คน
2. ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้บริหำรสถำนศึกษำ ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
สมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุ รี ประจวบคีรี ขันธ์ กรุงเทพมหำนคร นครศรีธ รรมรำชและมหำสำรคำม
บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5 บุคลำกรจำกสำนัก ศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
รวมจำนวน 48 คน จำแนกตำมสังกัด ดังนี้
2.1 สำนักงำน กศน.จังหวัดเพชรบุรี
จำนวน 5 คน
2.2 สำนักงำน กศน.จังหวัดสมุทรสงครำม
จำนวน 1 คน
2.3 สำนักงำน กศน.จังหวัดมหำสำรครำม
จำนวน 1 คน
2.4 สำนักงำน กศน.กรุงเทพมหำนคร
จำนวน 13 คน
2.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบุรี เขต 1 - 2
จำนวน 2 คน
2.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 – 2 จำนวน 4 คน
2.7 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสมุทรสำคร
จำนวน 9 คน
2.8 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช
จำนวน 1 คน
2.9 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ
จำนวน 5 คน
2.10 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จำนวน 3 คน
2.11 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 5
จำนวน 2 คน
2.12 สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์
จำนวน 2 คน
งบประมาณ
ใช้งบประมำณในกำรฝึกอบรมของสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เนื้อหาหลักสูตร
เนื้ อหำหลั กสู ตร “เทคนิ คกำรเป็ นวิท ยำกรแกนน ำ” ที่ ใช้ ในกำรดำเนินกำรฝึ ก อบรมประกอบด้ว ย
6 สำระกำรเรียนรู้ จำนวน 12 ชั่วโมง
สำระกำรเรียนรู้ที่ 1 ศิลปะกำรพูดและกำรนำเสนอ
จำนวน 2 ชั่วโมง
สำระกำรเรียนรู้ที่ 2 สื่อเพื่อกำรฝึกอบรม
จำนวน 2 ชั่วโมง
สำระกำรเรียนรู้ที่ 3 จิตวิทยำกำรเรียนรู้
จำนวน 2 ชั่วโมง
สำระกำรเรียนรู้ที่ 4 กำรออกแบบกิจกรรมกำรเรียนรู้
จำนวน 2 ชั่วโมง
สำระกำรเรียนรู้ที่ 5 กำรประเมินผลกำรฝึกอบรม
จำนวน 2 ชั่วโมง
สำระกำรเรียนรู้ที่ 6 กำรสร้ำงเครือข่ำยวิทยำกรแกนนำ
จำนวน 2 ชั่วโมง
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วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมอนุเครำะห์จำกผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
ดร.นักรบ ระวังกำรณ์ มหำวิทยำลัยมหิดล และดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน กรรมกำรผู้จัดกำร บริษัท มีดีเอ็นเตอร์
เทรนนิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ ในกำรบูรณำกำรเนื้อหำสำระกำรเรียนรู้
ดังกล่ำวมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” ให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อนำไป
ประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รูปแบบการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” เน้นกำรเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ที่ได้ดำเนินกำรเมื่อปีงบประมำณ
พ.ศ. 2560 บูรณำกำรและระดมควำมคิดเห็นผ่ำนกำรใช้กรณีศึกษำ ฝึกกำรพูดนำเสนอเป็นรำยบุคคลในแต่ละ
กิจกรรม พร้อมทั้ง สอดแทรกข้อคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้และประเมินผลกำรฝึกปฏิบัติ ในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้นำองค์ควำมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละบุคคล
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กำรประเมินควำม
พึงพอใจต่อกำรจัดฝึกอบรม และกำรประเมินวิทยำกร ซึ่งปรำกฏผลกำรประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม
รายการประเมิน
1. ด้ำนขั้นตอนกำรชี้แจงกำรเข้ำรับกำรอบรม
2. ด้ำนผู้บริหำรโครงกำร
3. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
5. ด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.40
4.75
4.79
4.69
4.67
4.67

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
0.69
มำก
0.44
มำกที่สุด
0.43
มำกที่สุด
0.46
มำกที่สุด
0.48
มำกที่สุด
0.52
มากที่สุด

2. ผลการประเมินวิทยากร
รายการประเมิน
1. ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำสำระ
2. ควำมชัดเจนในกำรสื่อสำรและนำเสนอเนื้อหำสำระ
3. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีส่วนร่วมในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กำรเชื่อมโยงเนื้อหำสำระกับสถำนกำรณ์จริง
5. เอกสำรประกอบกำรอบรมชัดเจน เข้ำใจง่ำย
6. กำรใช้สื่อประกอบมีควำมเหมำะสม

ค่าเฉลี่ย
4.82
4.83
4.91
4.80
4.66
4.71

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
0.38
มำกที่สุด
0.38
มำกที่สุด
0.28
มำกที่สุด
0.47
0.59
0.46

มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
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รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

7. เนื้อหำสำระกับระยะเวลำมีควำมเหมำะสม
8. เนื้อหำสำระสอดคล้องกับหัวข้อกำรบรรยำย
9. เนื้อหำสำระนี้ สำมำรถไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
10. ภำพรวมในกำรจัดกิจกรรมในหน่วยกำรเรียนรู้นี้
รวม

4.69
4.91
4.89
4.86
4.80

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
0.58
มำกที่สุด
0.28
มำกที่สุด
0.32
มำกที่สุด
0.36
มำกที่สุด
0.43
มากที่สุด

ภาพกิจกรรม

ดร.ประสิ ทธิ์ เขีย วศรี ผู้ อ ำนวยกำรสถำบันพัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
เป็ นประธำนพิธีเปิดกำรฝึ กอบรมหลั กสู ตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภำคกลำง
ตอนล่ำง 2 (จังหวัดสมุทรสำคร สมุทรสงครำม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2561
ณ ห้ องประชุม 3/2 อำคำรเฉลิมพระเกีย รติ สถำบันพัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ โดยมี
นำงสำวบุ ญทวี อรุ ณมำศ หั ว หน้ ำกลุ่ มนโยบำยและยุ ทธศำสตร์ กล่ ำวรำยงำนควำมเป็น มำของกำรด ำเนิ น
โครงกำรดังกล่ำว

/ภาพกิจกรรม...
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เมื่อวันที่ 19 เมษำยน 2561 วิทยำกรนำโดยผู้ ช่ว ยศำสตรำจำรย์ ดร.นักรบ ระวังกำรณ์ และ
ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมแบ่งกลุ่มเพื่อทำควำมรู้จักและ
สร้ ำงควำมคุ้น เคยภำยในกลุ่ ม ให้ ควำมรู้ เกี่ยวกับ เทคนิควิธี กำรกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ รวมทั้ง ให้ ผู้ เข้ำรั บ
กำรฝึ ก อบรมได้ ฝึ ก ทั ก ษะกำรพู ด น ำเสนอด้ ว ยวิ ธี ก ำรแนะน ำสมำชิ ก ภำยในกลุ่ ม จั ด เวที เ สวนำเพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ
กำรฝึกอบรมที่นำผลงำนกำรสร้ำงควำมปรองดองที่ได้ดำเนินกำรเมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 มำแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนๆสมำชิก รวมทั้งมอบหมำยให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมออกแบบกิจกรรมเพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้
และฝึกเป็นวิทยำกรดำเนินรำยกำร โดยวิทยำกรจะทำหน้ำ ที่ประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
ได้น ำไปปรั บ ใช้ ให้ เ หมำะสม พร้ อ มทั้ง ให้ เพื่ อนสมำชิ กประเมิน และให้ ข้อ เสนอแนะเกี่ย วกับ กำรจั ดกิ จกรรม
กำรเรียนรู้ในแต่ละช่วง

/เมื่อวันที่ 20 เมษำยน...
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เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2561 วิทยำกรนำโดยผู้ ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นักรบ ระวังกำรณ์ และ
ดร.ณรงค์ฤ ทธิ์ นี ล ะโยธิ น ได้ ร วบรวมองค์ ควำมรู้ จ ำกกำรประเมิ นกำรฝึ ก ปฏิ บั ติแ ละข้ อ คิด เห็ น ของผู้ เข้ ำ รั บ
กำรฝึกอบรมเกี่ยวกับกำรเป็นวิทยำกรแกนนำกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ที่ได้ นำเสนอไว้เมื่อวันที่ 19
เมษำยน 2561 มำสรุปและนำเสนอให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้นำไปใช้เป็นข้อมูล ในปรับและประยุกต์ใช้สำหรับ
กำรเป็นวิทยำกรแกนนำ รวมทั้ง ได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำรเป็นวิทยำกรแกนนำเพื่อเติมเต็มองค์ควำม เทคนิค
วิธีกำรพูดนำเสนอ กำรใช้สื่อกำรน ำเสนอต่ำงๆ แก่ผู้ เข้ำรับกำรฝึ กอบรมให้ครอบคลุ มมำกยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้
ได้มอบหมำยให้แต่ละกลุ่มจัดส่งสมำชิกที่ยังมิได้ผ่ำนกำรฝึกพูดมำนำเสนอข้อมูลที่ได้จำกกำรศึกษำ วิเครำะห์และ
สังเครำะห์กรณีศึกษำให้เพื่อนสมำชิกได้รับฟังเพื่อเป็นกำรฝึกทักษะในกำรวิเครำะห์ สังเครำะห์ ระดมควำมคิดเห็น
และกำรนำเสนอของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมเพื่อเตรียมพร้อมในกำรเป็นวิทยำกรแกนนำกำรสร้ำงควำมปรองดอง
และสมำนฉันท์ โดยในช่วงสุดท้ำยนำงสำวบุญทวี อรุณมำศ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ ได้กล่ำวขอบคุณ
วิทยำกร ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ทีมงำนและถ่ำยภำพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก

