รายงานสรุปผลการดาเนินการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2
(จังหวัดกาแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธานี)
ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรม โฟร์ทูซี เดอะชิค อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
********************************
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
หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้ำงควำมไว้วำงใจ ลดควำมขัดแย้งและนำไปสู่ควำมปรองดองสมำนฉันท์
ในหน่วยงำน/สถำนศึกษำ และขยำยผลสู่ชุมชนในพื้นที่เพื่อเสริมสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ ควำมผำสุก
ของคนในพื้นที่และประเทศชำติที่ยังยืน โดยมอบหมำยให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ซึ่งเป็นหน่วยงำนในกำรดำเนินกำร จัดทำหลักสูตรกำรฝึกอบรม ทดลองนำร่ องกำรฝึกอบรม 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 และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้ดำเนินกำรฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ”
พื้นที่กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 2 (จังหวัด กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธำนี ) เรียบร้อยแล้ ว
เมื่อวัน ที่ 30 เมษำยน – 1 พฤษภำคม 2561 ณ โรงแรม โฟร์ทูซี เดอะชิค อำเภอเมือ ง จังหวัดนครสวรรค์
มีผู้บริหำรสถำนศึกษำ ผู้บริหำรกำรศึกษำและผู้ที่สนใจ เข้ำรับและผ่ำนกำรฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่ำว จำนวน 48 คน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมมีทักษะกำรเป็นวิทยำกรแกนนำในกำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์โดยน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำ
2. เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมนำเสนอผลงำนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสร้ำงควำมปรองดองและ
สมำนฉันท์โดยน้อมนำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำ
3. เพื่อสร้ำงเครือข่ำยวิทยำกรแกนนำในกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ โดยน้อมนำหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงและศำสตร์พระรำชำในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
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กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กำรดำเนินกำรพัฒนำตำมหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” ได้กำหนดกลุ่มเป้ำหมำยและ
มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังนี้
1. กลุ่ มเป้ำหมำย ได้แก่ ผู้ บ ริหารการศึกษา ผู้บริห ารสถานศึกษาที่ผ่ านการฝึ กอบรมหลักสู 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
กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธำนี และชัยนำท บุคลำกรของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18 รวมจำนวน
48 คน จำแนกตำมสังกัดดังนี้
2.1 สำนักงำน กศน. จังหวัดนครสวรรค์
จำนวน 5 คน
2.2 สำนักงำน กศน. จังหวัดกำแพงเพชร
จำนวน 2 คน
2.3 สำนักงำน กศน. จังหวัดพิจิตร
จำนวน 2 คน
2.4 สำนักงำน กศน. จังหวัดอุทัยธำนี
จำนวน 4 คน
2.5 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1 - 3
จำนวน 10 คน
2.6 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกำแพงเพชร เขต 1 – 2
จำนวน 4 คน
2.7 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิจิตร เขต 1 - 2
จำนวน 7 คน
2.8 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุทัยธำนี เขต 1 - 2
จำนวน 5 คน
2.9 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำชัยนำท
จำนวน 3 คน
2.10 สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ
จำนวน 2 คน
2.11 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 41
จำนวน 1 คน
2.12 สำนักบริหำรงำนกำรศึกษำพิเศษ สพฐ.
จำนวน 1 คน
2.13 สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 18
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

3
วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับควำมอนุเครำะห์จำก ดร. ณรงค์ฤทธิ์
นี ล ะโยธิ น กรรมกำรผู้ จั ด กำร บริ ษั ท มี ดี เ อ็ น เตอร์ เทรนนิ่ ง จ ำกั ด และ ดร. สมบู ร ณ์ แซ่ เ จ็ ง อำจำรย์
วิทยำลัยเทคนิครำชบุรี ซึ่งเป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์ในกำรบูรณำกำรเนื้อหำสำระกำร
เรียนรู้ดังกล่ำวมำจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้หลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” ให้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ในพื้นที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รูปแบบการฝึกอบรม
กำรฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” เน้นกำรเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้
ผู้เข้ำรั บกำรฝึ กอบรมแบ่ งกลุ่ มทำกิจ กรรมร่ว มกัน แลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ ที่ได้ดำเนินกำรสร้ำงควำม
ปรองดองและสมำนฉันท์ เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 บูรณำกำรและระดมควำมคิดเห็นผ่ำนกำรใช้กรณีศึกษำ
ฝึกกำรพูดนำเสนอเป็นรำยบุคคลในแต่ละกิจกรรม พร้อมทั้ง สอดแทรกข้อคิดเห็น สรุปองค์ควำมรู้และประเมินผล
กำรฝึกปฏิบัติในแต่ละกิจกรรมเพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้นำองค์ควำมรู้ที่ได้ ไปปรับใช้ให้เหมำะสมกับแต่ละ
บุคคล
ผลการประเมิน
ผลกำรประเมินหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ กำรประเมินวิทยำกร
และกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรจัดฝึกอบรม ซึ่งปรำกฏผลกำรประเมิน ดังนี้
1. ผลการประเมินวิทยากร
รายการประเมิน

ค่าเฉลี่ย

1. ควำมน่ำสนใจของเนื้อหำสำระ
2. ควำมชัดเจนในกำรสื่อสำรและนำเสนอเนื้อหำสำระ
3. เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีส่วนร่วมในกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. กำรเชื่อมโยงเนื้อหำสำระกับสถำนกำรณ์จริง
5. เอกสำรประกอบกำรอบรมชัดเจน เข้ำใจง่ำย
6. กำรใช้สื่อประกอบมีควำมเหมำะสม
7. เนื้อหำสำระกับระยะเวลำมีควำมเหมำะสม
8. เนื้อหำสำระสอดคล้องกับหัวข้อกำรบรรยำย
9. เนื้อหำสำระนี้ สำมำรถไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้
10. ภำพรวมในกำรจัดกิจกรรมในหน่วยกำรเรียนรู้นี้
รวม

4.68
4.64
4.77
4.55
4.41
4.55
4.61
4.64
4.66
4.59
4.61

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
0.52
มำกที่สุด
0.49
มำกที่สุด
0.42
มำกที่สุด
0.55
0.54
0.50
0.54
0.49
0.48
0.50
0.51

มำกที่สุด
มำก
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มำกที่สุด
มากที่สุด
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2. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดฝึกอบรม
รายการประเมิน
1. ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรให้บริกำร
2. ด้ำนผู้บริหำรโครงกำร
3. ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
4. ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร
5. ด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม
รวม

ค่าเฉลี่ย
4.40
4.70
4.65
4.60
4.53
4.58

ส่วนเบี่ยงเบน
ความหมาย
มาตรฐาน
0.62
มำก
0.46
มำกที่สุด
0.55
มำกที่สุด
0.49
มำกที่สุด
0.51
มำกที่สุด
0.53
มากที่สุด

ภาพกิจกรรม

นำงสำวบุญทวี อรุณมำศ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ กล่ำวต้อนรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรแกนนำ” ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภำคเหนือตอนล่ำง 2 (จังหวัดกำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และอุทัยธำนี ) เมื่อวันที่ 30 เมษำยน
2561 ณ ห้อง Grand ballroom โรงแรม โฟร์ทูซี เดอะชิค อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561 วิทยำกรนำโดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และ ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
ได้จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยแบ่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมออกเป็น 6 กลุ่ม เพื่อทำควำมรู้จัก สร้ำงควำมคุ้นเคย และ
แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรเป็นวิทยำกรของสมำชิก กลุ่ม รวมทั้ง ให้ผู้ เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกทักษะกำรพูด
นำเสนอด้วยวิธีกำรนำเสนอผลกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ กำรเป็นวิทยำกรของสมำชิกกลุ่ม กำรจัดเวทีเสวนำ
กำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ เมื่อปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 สำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมที่นำผลงำน
มำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรให้ออกแบบกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อสร้ำงเครือข่ำยกำรเรียนรู้และฝึกเป็นวิทยำกร
ดำเนินรำยกำร และกำรออกแบบกิจกรรมแบบ Active Training เพื่อสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉัน ท์
จำกกรณีศึกษำ โดยแบ่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมออกเป็น 12 กลุ่มย่อย และให้นำเสนอในวันที่ 1 พฤษภำคม 2561
โดยวิทยำกรจะทำหน้ำที่ประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมสอดแทรกในแต่ละกิจกรรมกำรเรียนรู้
เพื่อให้สำมำรถนำไปปรับใช้ตำมควำมเหมำะสม พร้อมทั้งให้เพื่อนสมำชิกประเมินและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้
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เมื่อวันที่ 1 พฤษภำคม 2561 วิทยำกรนำโดย ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และ ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้ฝึกทักษะกำรเป็นวิทยำกรโดยกำรให้นำเสนอองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกิจกรรมกำรเรียนรู้
รวมทั้งประเมินผลกำรออกแบบกำรจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 30 เมษำยน 2561 ซึ่งวิทยำกรได้รวบรวม
องค์ควำมรู้ จำกกำรนำเสนอมำสรุปเป็นองค์ควำมรู้ของกำรฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อ ให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมได้นำไป
ประยุกต์ใช้ สำหรับกำรเป็นวิทยำกรแกนนำต่อไป จำกนั้น ให้ฝึกกำรออกแบบสื่อประกอบกำรนำเสนอ โดยนำ
ข้อมูลที่ได้จำกกำรออกแบบกิจกรรมแบบ Active Training เพื่อสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์ จำก
กรณีศึกษำ พร้อมทั้ง ให้แต่ละกลุ่มย่อยส่งสมำชิกที่ยังไม่เคยฝึกพูดมำนำเสนอข้อมูลที่ได้จำกกำรออกแบบกิจกรรม
ดังกล่ำว ให้เพื่อนสมำชิกได้รับฟังเป็นแนวทำงกำรเป็นวิทยำกรแกนนำกำรสร้ำงควำมปรองดองและสมำนฉันท์
ต่อไป
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นำยศิริวุทธิ์ คล้ำยประเสริฐ ผู้อำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนหนองมะเกำะ เป็นผู้แทนคณะผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมกล่ำวขอบคุณคณะวิทยำกร จำกนั้น นำงสำวบุญทวี อรุณมำศ หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและยุทธศำสตร์
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้แทนคณะผู้บริหำรโครงกำรกล่ำวขอบคุณวิทยำกร
และผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ในช่วงสุดท้ำยคณะวิทยำกร ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และคณะผู้บริหำรโครงกำรถ่ำยภำพ
ร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึก
********************************

