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ความเป็นมา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
ตามแผนงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของรัฐบาล ด้วยการพัฒนา “คนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” โดยใช้การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญและเป็นเครื่องมือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน โดยกระทรวงศึกษาธิการมีสานักงานศึกษาธิการภาค 1-18 ตั้ง กระจายอยู่ในทุกพื้นที่กลุ่ม
จังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาคตามคาสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่
19/2560 ลงวั น ที่ 3 เมษายน 2560 และมี ห น่ ว ยงานทางการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาทั้ ง ในและนอก
กระทรวงศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่สามารถดาเนินงานขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉัน ท์ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง โดยมี ผู้ บ ริ ห ารการศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเป็ น กลไกสาคั ญ ในการ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้ นที่กลุ่ม
จัง หวัด ดัง นั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ ดาเนิน โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ตามแผน
บูร ณาการสร้า งความปรองดองและสมานฉั น ท์ ของรั ฐ บาลด้ วยการจั ด ฝึ กอบรมหลั ก สูต รการสร้ างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนาความรู้การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและ
สถานศึกษา และปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ดาเนินการต่อเนื่องโดยการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
เป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ของหน่วยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด สาหรับนาไปขยายผลสู่ประชาชนได้ในที่สุด และได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนา
ครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการดาเนินการจัดทาหลักสูตรและคู่มือ
การฝึกอบรมหลักสูตร และร่วมกับสานักงานศึกษาธิการภาคดาเนินการจัดฝึกอบรมและขับเคลื่อนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ในการนี้ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบดาเนินการในพื้นที่ 4 กลุ่มจังหวัดแทนสานักงานศึกษาธิการภาค 3,5,16 และ
18 เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยังขาดความชัดเจนในส่วนของหน่วยเบิกจ่าย และได้กาหนดการ
ฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว ) ระหว่ างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รี สอร์ท อ าเภอศรี มหาโพธิ์ จั งหวั ด
ปราจีนบุรี ขึ้น
1

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีทักษะการเป็นวิทยากรแกนนาในการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
2.เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
3. เพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนาในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
“ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ” ในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวั ด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หรื อผู้ แทน ผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจสมัครเพิ่มเติม รุ่นละ 50 คน
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนกลาง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และ
จังหวัดสระแก้ว รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจสมัครเพิ่มเติมจากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ อุดรธานี และ
หนองบัวลาภู จานวน 60 ราย จาแนกตามสังกัด ดังนี้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการเขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลาภู เขต 1
สานักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว
สานักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี
สานักงาน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรา
สานักงาน กศน. จังหวัดสมุทรปราการ

จานวน 2 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 4 ราย
จานวน 5 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 4 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 3 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 3 ราย
จานวน 4 ราย
จานวน 6 ราย
จานวน 4 ราย
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สานักงาน กศน. จังหวัดนครนายก
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา

จานวน 3 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 2 ราย
จานวน 1 ราย
จานวน 2 ราย

งบประมาณ
ได้รับการสนับสนุ น งบประมาณตามแผนบูรณาการสร้ างความปรองดองและสมานฉันท์ :
โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ประกอบด้วย 6 สาระการเรียนรู้ จานวน 12 ชั่วโมง ดังนี้
สาระการเรียนรู้ที่ 1 ศิลปะการพูด การนาเสนอ
จานวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 2 เทคนิคการใช้สื่อ
จานวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 3 จิตวิทยาการเรียนรู้
จานวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
จานวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 5 การวัดและประเมินผล
จานวน 2 ชั่วโมง
สาระการเรียนรู้ที่ 6 การสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนา
จานวน 2 ชั่วโมง
รูปแบบการจัดกิจกรรม
รูปแบบการจัดกิจกรรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” เป็นการจัดฝึกอบรมด้วย
รูปแบบ Active Training ที่เน้นการให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย
กิจกรรม ปฐมบทการเป็นวิทยากรแกนนา จานวน 3 ชั่วโมง บทปฏิบัติการเพื่อการพูดและการนาเสนอ จานวน
3 ชั่วโมง บทปฏิบัติการสร้างเครือข่ายวิทยากรแกนนา จานวน 3 ชั่วโมง และบทปฏิบัติการแนวทางการเป็น
วิทยากรปรองดองและสมานฉันท์ : จากความรู้สู่การปฏิบัติ จานวน 3 ชั่วโมง โดยที่ทั้ง 4 กิจกรรมเป็นการ
บูรณาการเนื้อหาทั้ง 6 สาระการเรียนรู้เข้าด้วยกัน และใช้การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ข องผู้ เข้ า รับ การอบรมที่ เ ป็น ผู้ บริ ห าร เพื่ อให้ เกิ ด การเรี ยนรู้ ที่มี ค วามหมาย สามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ได้จริง
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วิทยากรการฝึกอบรม
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน วิทยากรอาวุโส บริษัท มีดีเอ็นเตอร์
เทร็นนิ่ง จากัด และ ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม วิทยากรและนักวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการพัฒนา
ภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก ซึ่งเป็นผู้ที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมแบบ Active Training เป็นที่
ยอมรับของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
สรุปผลการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม
1. ทบทวนการฝึกอบรมหลักสูตร “ การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนา
ราสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและสถานรึกษา”ประจาปีงบประมาณ พ.ร.2560 เมื่อวันที่
21 -22 สิงหาคม 2560 ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2. การดาเนินการจัดกิจกรรมหลักสูตรเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนกลาง เป็นการดาเนินการ
กิจกรรมภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรม
ที่เป็นผู้บริหาร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความหมาย สามารถนาไปประยุกต์ใช้ได้จริง” ตามแผนภาพด้านล่าง

4

การจัดกิจกรรมการฝึกอบรม โดยการแบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็น 6 กลุ่ม แต่ละกลุ่ม
เลือกผู้ทาหน้าที่ Leader ,Think ,และ Entertainer แล้วดาเนินกิจกรรมการเรียนรู้ 6 กิจกรรมดังนี้
กิจกรรมที่ 1 “ประสบการณ์การเป็นวิทยากร” วิทยากรได้แนะนาเครื่องมือสาหรับใช้ใน
การฝึกวิทยากร คือ การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ 3 ส
1) สายตา การสบของผู้พูดและผู้ฟัง
2) ใส่รอยยิ้ม
3) ใส่ภาษาท่าทางที่เป็นมิตร
ให้แต่ละกลุ่มเล่าประสบการณ์การเป็นวิทยากรของตนเองคนละ 2 นาที สมาชิกที่เหลือเป็น
ผู้ฟังโดยใช้เครื่องมือการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ แล้วให้กลุ่มเลือกสมาชิกที่ใช้การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์มาก
ที่สุดมานาเสนอสาระจากที่ฟังเพื่อนในกลุ่ม นาเสนอกลุ่มละ 3 นาที
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วิทยากรให้คาแนะนาและสรุปการเรียนรู้ “เทคนิคการเป็นวิทยากร” ดังแผนภาพ

กิจกรรมที่ 2 Case Study โดยวิทยากรได้ให้แต่ละกลุ่มศึกษากรณีศึกษากลุ่มละ 1 เรื่อง
ได้แก่ กรณีศึกษา : โรงงานแห่งความขัดแย้ง กรณีศึกษา : งบประมาณเป็นเหตุ กรณีศึกษา : เมื่อ ผอ.ต้องมา
เป็นวิทยากรกระบวนการ

กิจกรรมที่ 3 แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยให้
ผู้เข้าอบรมนาผลงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในสถานศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กันภายใน
กลุ่ม และนามาเสนอในกลุ่มใหญ่ โดยในครั้งนี้ มีผลงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ในหน่วยงานและสถานศึกษาสาหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน 7 โครงการดังนี้
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1. โครงการเศรษฐกิจพอเพียงและสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนศรีมหาโพธิ
2. โครงการส่งเสริมงานศิลปาชีพในสถานศึกษาน้อมนาศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
โรงเรียนบ้านคลองหลวง สพป.สมุทรปราการ เขต 1 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองหลวง
3. โครงการอบรมประวั ติ ศาสตร์ ชาติ ไ ทยและบุ ญ คุณ พระมหากษั ต ริย์ ไ ทย กศน.อ าเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักศึกษา กศน.อาเภอพนมสารคาม 80 คน
4.โครงการ “เพราะสองมื อ หนู ข ยะจึ ง หายไป” โรงเรี ย นบ้ า นมะกอก จั ง หวั ด สระแก้ ว
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักเรียนในโรงเรียนบ้านมะกอก จานวน 115 คน และชุมชนในตาบลทัพเสด็จ 12
หมู่บ้าน
5. โครงการเรียนรู้หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อาเภอเมือง
ปราจีนบุรี กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้เรียน จานวน 13 ตาบลๆละ 11 คน รวมจานวน 143 คน
6. โครงการยอดคนดีศรีน าตะคุใต้ ร่มมหาวชิ ราบารมี เพื่ อพัฒนาคุ ณลักษณะสุจริตของ
นักเรียนโรงเรียนบ้านนาตะคุ จังหวัดนครราชสีมากลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยนักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาตะคุทุกคน และผู้นาท้องถิ่น หมู่บ้าน องค์กรชุมชน
7. โครงการเรียนรู้หลักสูตร Smart ONIE เพื่อสร้าง Smart Farmer กศน.อาเภอองครักษ์
จังหวัดนครนายก กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร อาเภอองค์รักษ์ จานวน 80 คน

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้มาเยี่ยมชมการจัดฝึกอบรม พบปะ ทักทาย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เข้ารับการอบรม
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กิจกรรมที่ 4 สานสัมพันธ์การสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดย
วิทยากรให้ผู้เข้าอบรมออกแบบการจัดกิจกรรมเป็น 3 ช่วง ช่วงที่ 1 กิจกรรมทาความรู้จัก คุ้นเคย ช่วงที่ 2
กิจกรรมสร้างความสนุกสนาน และช่วงที่ 3 สร้างความประทับใจ ในแต่ละช่วงจะมีผู้รับผิดชอบการจัดกิจกรรม
2 กลุ่ม
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กิจกรรมที่ 5 Lesson Learned วิทยากรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมส่งตัวแทนกลุ่ม 1 คน
มาสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา และวิทยากรสรุปเป็นองค์ความรู้ ดังแผนภาพ
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กิจกรรมที่ 6 การออกแบบกิจกรรมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ วิทยากร
ได้มอบหมายให้ผู้เข้าอบรมศึกษา Case study เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนใน 3 Case คือ Case study ที่ 1
โรงงานแห่งความขัดแย้ง Case study ที่ 2 งบประมาณเป็นเหตุ และ Case study ที่ 3 เมื่อ ผอ.ต้องเป็น
วิทยากรกระบวนการ
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ตัวอย่างกิจกรรม
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นางสาวบุญทวี อรุณมาศ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวสรุปผลการจัดกิจกรรม
การฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอบคุณวิทยากรทั้ง 2 ท่าน ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน วิทยากรอาวุโส บริษัท มีดีเอ็น
เตอร์เทร็นนิ่ง จากัด และ ดร.ณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม วิทยากรและนักวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อการ
พัฒนาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิก และขอบคุณผู้เข้าอบรมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีคุณค่า
จนทาให้สาเร็จบรรลุผลไปด้วยดีสามารถนาไปใช้ในการขยายผลการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์สู่
ประชาชน ชุมชนต่อไป

12

นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อานวยการโรงเรียนวัดอินทราราม ได้กล่าวขอบคุณวิทยากร
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สรุปการประเมินผลการจัดฝึกอบรม
1. การประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของวิทยากรหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากร
แกนนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด มีค่าเฉลี่ย
ในภาพรวมเท่ากับ 4.73 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.46 อยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มี ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ด (  = 4.84, S.D. =0.41) รองลงมาได้ แก่ เนื้ อหาสาระสอดคล้ องกั บหั วข้ อการบรรยาย
(  = 4.81, S.D. =0.40) และ ความชั ดเจนในการสื่ อสารและน าเสนอเนื้ อหาสาระ (  = 4.77, S.D. =0.42)
ในขณะที่ เนื้อหาสาระกับระยะเวลามีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด (  = 4.61, S.D. =0.53) อยู่ในระดั บ
มากที่สุดทุกข้อ
2. ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระหว่างวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท อาเภอศรี
มหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.71 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.47 อยู่ในระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านผู้บริหารโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูง สุด (  = 4.81, S.D. =0.39)
รองลงมาได้แก่ ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม (  = 4.73, S.D. =0.46) ด้านคุณภาพการให้บริการ (  = 4.67,
S.D. =0.47) ด้ านสิ่ งอานวยความสะดวก(  = 4.66, S.D. = 0.49) และด้า นกระบวนการ/ขั้ น ตอน
การให้บริการ (  = 4.56, S.D. = 0.53) อยู่ในระดับมากที่สุด
และเมื่อพิจารณาผลการประเมินรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด
ทุกรายการ ยกเว้น ระยะเวลาในการฝึกอบรมมีความเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ความคาดหวังของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการให้บริการ
1. เป็นโครงการที่ดีควรจัดอย่างต่อเนื่อง ( ความถี่ = 5 )
2. เพิ่มระยะเวลาการฝึกอบรมมากขึ้นอีกจะดีมาก (ความถี่ = 4)
3. นาความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน (ความถี่ = 2)
4. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์มีความสาคัญควรขยายผลให้มากขึ้น (ความถี่ = 2)
5. อยากให้มีการอบรม ทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
6. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ควรจัดหลักสูตรลักษณะนี้ให้ทุกส่วน
ของกระทรวงศึกษาธิการได้เข้ารับการอบรมร่วมกันต่อไป
7. การเปิดโอกาสให้ทุกสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการได้มาพบปะพุดคุยแลกเปลี่ยนกัน
นางสาวบุญทวี อรุณมาร
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธราสตร์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการรึกษา
ผู้จัดทำรำยงำน
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