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ค ำน ำ  

กลุ ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากร
ทางการศึกษา ได้จัดท ารายผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 1 
กลุ่มเป้าหมายคือ บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้ได้ข้อมูลผลการด าเนินการจัดกิจกรรมส าหรับน าไปใช้เป็นแนวทาง
ในการพัฒนาต่อไป   
 หวังว่ารายผลการด าเนินงานกิจกรรมตามโครงการนโยบายฉบับนี ้จะเป็นประโยชน์ต่อ 
การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อไป  
 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
14 สิงหาคม 2561 
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สำรบัญ 
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บทที่ 1 บทน า  

- หลักการและเหตุผล 1 
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         - วิทยากร 
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          - ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา 
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             - ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา 17 
          - ผลการประเมินความพึงพอใจ                18 
บทที่ 5 สรุปผลการด าเนินงาน  21 
ภาคผนวก - 
          - ภาพกิจกรรมภาคผนวก  
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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล 
      

 ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้ เรียน  มีจิตส านึกของความเป็นไทย 
มีระเบียบวินัย ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
ประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น จึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบใหม่ มุ่งเน้น 
การพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร เพื่อการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ อันเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง สร้างค่านิยมในการท างานร่วมกัน
สร้างทัศนะคติเชิงบวก มีความเคารพและเห็นคุณค่าตนเอง เน้นการสื่อสารแบบกัลยาณมิตร  และ
การอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาผู้น าภาคราชการให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้น า  และมีสมรรถนะในด้านการจัดการ
ที่ด ีสามารถน าการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันจะน าไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชน 

 กระทรวงศึกษาธิการได้น านโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษาดังกล่าวมาก าหนดเป็นนโยบาย 
ในการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความต้องการของ
ทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ ส่งเสริม
สนับสนุนบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้สามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด ซึ่งส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาค
และจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและ
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจ าเป็นต้องพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร  เพ่ือ
น าไปใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษาในพ้ืนทีร่ะดับภาคและจังหวัดให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้  
  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ           
จึงได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการคิด 
เชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร ขึ้น จ านวน 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 ด าเนินการพัฒนา ระหว่าง
วันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ 
และบุคลากรทางการศึกษา  
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วัตถุประสงค์ 
  1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้  และ 
การจัดการองค์กร และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้ 
  2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายเพ่ือผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การศึกษาเชิงพ้ืนที่  
 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 รุ่นที่ 1 : ผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาคและ
บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน  40  คน 
 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 1. ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
 2. ประสานงานกับวิทยากร   
 3. ประสานงานกับส านักงานศึกษาธิการภาคและศึกษาธิการจังหวัด  
 4. ด าเนินการพัฒนาด้วยกิจกรรม 
     - การเตรียมจิตเพ่ือการเรียนรู้ด้วยสมาธิและสติในการท างาน  
     - วิทยากรให้ความรู้และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ ตามตารางการพัฒนา 
     - กิจกรรม Dialogue แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนา 
  - สรุปผลการเรียนรู้ วางแผนสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และการน าไปประยุกต์ใช้ในองค์กร 
  - น าเสนอการออกแบบนวัตกรรมในพื้นท่ี 
    5. ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา 
 6. ประเมินผลวิทยากรรายวิชา 
 7. ประเมินผลหลักสูตรและความพึงพอใจ 
 8. สรุปผลการพัฒนา รุ่นที่ 1 
 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ 

 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

วิทยำกร 
 1. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 3. นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวค าโปรย 
 4. นางสาวณิชา พิทยาพงศกร นักวิจัยด้านการศึกษา สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย  

(ทีดีอาร์ไอ) 
 5. นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ กรมสุขภาพจิต 
 

งบประมำณ 
 งบประมาณโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ 



๖ 

 

บทที่ 2 
 

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
                          

แนวทำงกำรด ำเนินงำนโครงกำร  
 การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะ 
การเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 1  เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดให้มีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น มีดังนี้  
                                                                                                              

1. โครงสร้ำงของหลักสูตร 
หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ประกอบด้วย  5  สาระการเรียนรู้ 

ดังนี้ 
 สาระการเรียนรู้ที่ 1  สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 
 สาระการเรียนรู้ที่ 2  ทักษะการคิดเชิงระบบ  
 สาระการเรียนรู้ที่ 3  การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 สาระการเรียนรู้ที่ 4  การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี 

 สาระการเรียนรู้ที่ 5  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการ 
                                            จัดการองค์กร 
        

2. ระยะเวลำในกำรพัฒนำ 
 หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ใช้เวลาในการพัฒนา จ านวน  
28 ชั่วโมง  
 

3. แนวทำงกำรพัฒนำ 
 3.1 กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เน้นการท างานสัมพันธ์กันเชิงแนวราบเป็น

ความสัมพันธ์ใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร   โดยถือหลักกว่า ทุกคนมีศักดิ์ศรี  มีคุณค่า  และมีศักยภาพ 
สามารถเข้ามารวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมท า ด้วยความเสมอภาค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย 
  3.2 การฝึกปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย 
 - การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
         - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกัลยาณมิตร 
   - การบรรยาย  อภิปราย การระดมสมอง 
   - กรณีศึกษา 
   - การฝึกปฏิบัติจริง 
   - การน าเสนอผลงาน 
   - การสรุป ซักถาม 
   - กิจกรรม  Reflection and AAR  
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4. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
4.1 เอกสารประกอบการพัฒนา 
4.2 PowerPoint วีดิทัศน์หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
4.3  แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบกิจกรรม 
4.4  ภาพยนตร์ 
4.5  บทความ 

 

5. กำรประเมินผล 
 5.1 ประเมินด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า             

ร้อยละ 80 
 5.2 ประเมินด้านหลักสูตร โดยประเมินผลชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
 5.3 ประเมินด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนา ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 
 

6. คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
6.1 เป็นบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นละไม่เกิน 40 คน    
6.2 สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
6.3 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น 
6.4 เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดรับความคิดใหม่ ๆ 
6.5 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

 
 

7. คุณสมบัติของวิทยำกร 
 7.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในเนื้อหาสาระของการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างดี 
 7.2 สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม 
 

8. รำยละเอียดของสำระกำรเรียนรู้ 
 8.1 สำระกำรเรียนรู้ที่ 1 สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร  ระยะเวลา 12 ชั่วโมง 
 

   ค ำอธิบำยสำระกำรเรียนรู้  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับสติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร การฝึกจิตเพ่ือ 
การเรียนรู้ด้วยสมาธิ สติ ทักษะสติสนทนา 
   วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 
  2. สามารถน าแนวคิด วิธีการฝึกสมาธิ ฝึกสติ ไปใช้ในการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนา
องค์กร 
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  สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย  
1. สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร  

 2. การฝึกจิตเพ่ือการเรียนรู้ด้วยสมาธิ สติ   
3. ทักษะ สติสนทนา เพ่ือการ Dialogue 

  แนวทำงกำรจัดกิจกรรม  
ให้จัดกิจกรรมทั้ง 3 สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับสติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร  
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติโดย ฝึกสมาธิ และฝึกสติ 
3. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
4. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้และแนวทางการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้

กับการปฏิบัติงานและในชีวิตประจ าวัน 
 5. วิทยากรสรุป ซักถาม  

  สื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
 1. เอกสารประกอบการพัฒนา 
 2. การฝึกปฏิบัติจริง ใบงาน ใบกิจกรรม 

      3. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
  4. ภาพยนตร์ 
    กำรประเมินผล 
  1. ประเมินชิ้นงาน 
  2. กิจกรรม Reflection and AAR 
 

 8.2 สำระกำรเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิดเชิงระบบ  (System Thinking)  ระยะเวลา 7 ชั่วโมง 
   ค ำอธิบำยสำระกำรเรียนรู้  
 ศึกษาและฝึกปฏิบัติการคิดเชิงระบบ  แผนผังความคิดและแผนผังระบบ  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

 1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
 2. สามารถน าแนวคิดเชิงระบบไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กร 

  สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย  
 1. ทฤษฎีระบบ 
 2. การน าเสนอแนวคิดเชิงระบบไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กร 

   แนวทำงกำรจัดกิจกรรม  
 ให้จัดกิจกรรมทั้ง 2 สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกัน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 

 1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 
  2. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการคิดเชิงระบบ 
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 3. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning 
   4. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้และแนวทางการน าองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 
กับการปฏิบัติงาน 

  5. วิทยากรสรุป ซักถาม  
   สื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำ 

1. เอกสารประกอบการพัฒนา 
2. การฝึกปฏิบัติจริง ใบงาน ใบกิจกรรม 
3. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ภาพยนตร์ 
5. บทความ 

    กำรประเมินผล 
1. ประเมินชิ้นงาน 
2. กิจกรรม  Reflection and AAR 

 

8.3 สำระกำรเรียนรู้ที่ 3 กำรสร้ำงนวัตกรรมเพื่อกำรเปลี่ยนแปลงทำงกำรศึกษำ ระยะเวลา  3 ชั่วโมง 
   ค ำอธิบำยสำระกำรเรียนรู้  
 ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจิตศึกษากับการพัฒนาภายใน การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ   
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวจิตศึกษากับการพัฒนาภายในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ  Active Learning การเรียนรู้ 
แบบบูรณาการ 
  2. สามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวจิตศึกษากับการพัฒนาภายในการ
สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้
แบบบูรณาการไปขยายผลในวงการศึกษาต่อไป   
  สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย  

1. จิตศึกษากับการพัฒนาภายใน 
2. การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน  
3. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning              
4. การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 แนวทำงกำรจัดกิจกรรม  
 ให้จัดกิจกรรมทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
  1. วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวจิตศึกษากับการพัฒนา
ภายใน การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning 
การเรียนรู้แบบบูรณาการ 
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 2. เป็นการ Dialogue แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวจิตศึกษา
กับการพัฒนาภายใน การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน  กิจกรรมการเรียนรู้แบบ 
Active Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 3. วิทยากรสรุป ให้ข้อเสนอแนะ 
   สื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
  1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
  2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
  3. ภาพยนตร์ 
   กำรประเมินผล 
  1. ประเมินชิ้นงาน 
  2.กิจกรรม Reflection and AAR 
 

8.4 สำระกำรเรียนรู้ที่ 4 กำรประยุกต์แนวคิด : กำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที ่ ระยะเวลา 3 ชั่วโมง  
   ค ำอธิบำยสำระกำรเรียนรู้  
  ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเขตพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา เรื่องการบูรณาการใน  
เขตพ้ืนที่การศึกษาในลักษณะพิเศษ การบริหารจัดการของโรงเรียนทั้งเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
และการพัฒนาบุคลากร  
  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 
 1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
          2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
          3. สามารถน าแนวคิดเกี่ยวกับเขตพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับการพัฒนา
การศึกษา 

 สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย  
 1. การบริหารจัดการ 
 2. หลักสูตร 
 3. การประเมิน 
 4. บุคลากร 

แนวทำงกำรจัดกิจกรรม  
 ให้จัดกิจกรรมทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น 
  1. วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางเก่ียวกับเขตพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษา 
  2. เป็นการ Dialogue แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเขตพ้ืนที่นวัตกรรมทางการศึกษาระหว่างวิทยากร
และผู้เข้ารับการพัฒนา 
 3. วิทยากรสรุป  ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ 
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 สื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
 1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
    2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
     3. ภาพยนตร์ 
  กำรประเมินผล 

 1. ประเมินชิ้นงาน 
2. กิจกรรม Reflection and AAR 

 

8.5 สำระกำรเรียนรู้ที่ 5  กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะกำรคิดเชิงระบบ ทักษะกำรเรียนรู้ และกำรจัดกำร 
      องค์กร  ระยะเวลา 3 ชั่วโมง 
  ค ำอธิบำยสำระกำรเรียนรู้  
  ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร 
 วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนา 

  1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร 
           2. สามารถเชื่อมโยงความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การปฏิบัติ  
 สำระกำรเรียนรู้ ประกอบด้วย 

  สาระการเรียนรู้ที่ 1 สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 
 สาระการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)  
 สาระการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 สาระการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี 

 แนวทำงกำรจัดกิจกรรม  
  ให้จัดกิจกรรมทั้ง 4 สาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรม เช่น 
   1. วิทยากรจัดให้เป็นการ Dialogue แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้ง 4 สาระการเรียนรู้กับผู้เข้ารับการพัฒนา 
  2. วิทยากรสรุป  ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ 
 สื่อที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
  1. เอกสารประกอบการพัฒนา  
     2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
  กำรประเมินผล 
 1. ประเมินชิ้นงาน 

2. กิจกรรม Reflection and AAR 
  2.1 กระบวนกำร Reflection  

ความหมายของ Reflection ในกระบวนการสร้างความรู้ 
Dewey กล่าวถึงการเกิดความรู้ในปรัชญาปฏิบัตินิยม โดยแบ่งประสบการณ์ออกเป็นสองประเภท

คือ ประสบการณ์แบบไร้ปัญญากับประสบการณ์แบบปัญญา  
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ประสบการณ์แบบไร้ปัญญาในชีวิตของแต่ละบุคคลมีมากมาย ซึ่งยังไม่จัดว่าเป็น "ความรู้" ของ
บุคคลนั้น ประสบการณ์ที่ผ่านกระบวนการไตร่ตรอง (Reflection) แล้วเท่านั้น จึงจะเป็นประสบการณ์แบบ
ปัญญา หรือ “ความรู้” ซึ่งผู้รู้สามารถอธิบายให้ตนเองและผู้อ่ืนยอมรับได้อย่างสมเหตุสมผลทั้งในเชิงเหตุผลและ
เชิงประจักษ ์

กลุ่มแนวคิดสรรค์นิยม (Constructivism) ตั้งข้อสมมติฐานการสร้างความรู้ไว้ ดังนี้ 
1)  สถานการณ์ที่ เป็นปัญหาและปฏิสัมพันธ์ทางสังคมก่อให้เกิดความขัดแย้งทางปัญญา 

(Cognitive Conflict)  
2)  ความขัดแย้งทางปัญญาเป็นแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation) ให้เกิดกิจกรรม

ไตร่ตรอง (Reflective Activities)  
3)  การไตร่ตรอง (Reflection) บนฐานแห่งประสบการณ์และโครงสร้างทางปัญญาที่มีอยู่เดิม

ภายใต้การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม กระตุ้นให้มีการปรับหรือสร้างโครงสร้างทางปัญญาขึ้นใหม่ (Cognitive 
Restructuring) หรือเกิดความรู้ใหม่นั่นเอง  

กิจกรรมไตร่ตรอง คือกิจกรรมที่ท าเพ่ือตรวจสอบและขจัดความขัดแย้งทางปัญญาระหว่าง
บุคคล ภายในตนเอง และระหว่างความเชื่อหรือสมมติฐานกับสิ่งที่เกิดขึ้นในเชิงประจักษ์ (ไพจิตร สดวกการ, 
2539 : 94) 

ในทางจิตวิทยา ได้แบ่งลักษณะการคิดของคนออกเป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ แบบ Impulsive 
Thinking และแบบ Reflective thinking  

แบบ Impulsive thinking คือ การคิดแบบไม่ไตร่ตรอง เห็นปุ๊บสรุปปั๊บตามสัญชาติญาณ
ถ้าเป็นคนท่ีไม่มีพรสวรรค์ มักจะสรุปผิดมากกว่าถูก  

แบบ Reflective Thinking คือ แบบที่คิดอย่างไตร่ตรอง พินิจพิจารณา คิดย้อนกลับไปมาอย่าง
รอบคอบ หลายตระลบ หลายแง่หลายมุม ทั้งในเชิงเหตุผลและเชิงประจักษ์ ก่อนจะตัดสินใจลงสรุปค าว่า 
Reflection ในกระบวนการสร้างความรู้จึงหมายถึง "การไตร่ตรอง" 
                2.2 กระบวนกำร AAR 

วงจรการท างาน 3 R (Review) 
BAR = Before Action Review  ทบทวนก่อนกิจกรรม หรือภารกิจเกิด 
DAR = During Action Review  ทบทวนระหว่างกิจกรรมนั้นด าเนินการ ยังไม่เสร็จ 
AAR = After Action Review    ทบทวนหลังกิจกรรมส าเร็จ เสร็จสิ้น 

 

AAR หรือ After Action Review: หรือชื่อภาษาไทยว่า “เรียนรู้ระหว่างท างาน” ขั้นตอนหนึ่ง
ในวงจรการท างาน เป็นการทบทวนวิธีการท างานทั้งด้านความส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ไม่ใช่เพ่ือค้นหาคน
ที่ท าผิดพลาดไม่ใช่การกล่าวโทษใครทั้งสิ้นแต่เป็นการทบทวนเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานเพ่ือ
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ไม่ให้เกิดปัญหานี้ขึ้นอีก ในขณะเดียวกันก็คงไว้ซึ่งวิธีการที่ดีอยู่แล้ว 

AAR  มีใช้ครั้งแรกในกองทัพของสหรัฐอเมริกา เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1970 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพ แก้ไขช่องโหว่ที่อาจท าให้เป็นรองฝ่ายตรงข้ามหรือท าให้สูญเสียทหารฝีมือดี  
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ในการท าศึกสงครามและสิ่งส าคัญ คือ ได้ฝึกการท างานเป็นทีมไปพร้อมกันด้วย ในปี ค.ศ. 1990 ภาคธุรกิจ
ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีภาวะการแข่งขันสูงและแข่งขันตลอดเวลา เพื่อความอยู่รอดขององค์กรได้เริ่มน าเทคนิคนี้ 
มาใช้ในการท างานเพ่ือพัฒนาองค์กรเพ่ือส่วนครองตลาดที่สูงขึ้นหรือเพ่ือก าไรที่มากข้ึน ซึ่งจุดนี้เองที่ท าให้เทคนิคนี้
ได้รับความสนใจอย่างมากมายและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน 

จุดเด่นของ AAR มีอะไรบ้ำง 
1.  ท าให้เรียนรู้ว่าในการท างานต่าง ๆ ไม่ควรชื่นชมความส าเร็จแต่เพียงด้านเดียว ต้องยอมรับ

ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย และควรให้ความสนใจมากกว่าความส าเร็จ เพราะปัญหา คือ โอกาสในการพัฒนาคนเพ่ือ
การพัฒนางาน 

2.  ฝึกการรับฟังความคิดเห็นหรือค าแนะน าของเพ่ือนร่วมงาน ที่อาจท าให้ได้รู้ว่า  “ทุกปัญหา            
มีทางออก” นั้น เป็นอย่างไร 

3.  ฝึกการท างานเป็นทีม 
4.  สามารถใช้เทคนิคนี้กับงานทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นงานประจ าที่ดูเหมือนว่าไม่ส าคัญ เช่น   

การรับโทรศัพท์ การจัดประชุม ไปจนถึงโครงการระยะยาวที่ได้รับเงินสนับสนุนหลายพันล้านบาท 
5.  ผู้ที่เข้าร่วม คือ เพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนร่วมแผนกหรือทีมงาน ซึ่งเป็นจุดที่แตกต่างจาก Peer Assist 

ที่เป็นการขอค าแนะน าจากผู้รู้ภายนอกกลุ่ม 
วิธีการในการท า AAR ก็ไม่ยุ่งยากหรือซับซ้อนแต่อย่างใด เพียงแต่ตอบค าถาม 4 ข้อนี้ และ            

ท าให้ครบ 7 ขั้นตอน 
 

 ค ำถำมกับ AAR คือ 
1.  สิ่งที่คาดว่าจะได้รับจากการท างานคืออะไร 
2.  สิ่งที่เกิดข้ึนจริงคืออะไร 
3.  ท าไมจึงแตกต่างกัน 
4.  สิ่งที่ได้เรียนรู้และวิธีการลด/แก้ความแตกต่างคืออะไร 
ขั้นตอนกับ AAR 
1.  คุณควรท า AAR ทันทีทันใดหรืออย่างเร็วที่สุดหลังจากจบงานนั้น ๆ 
2. ไม่มีการกล่าวโทษ ซ ้าเติม ตอกย ้าซึ่งกันและกัน ไม่มีความเป็นเจ้านายหรือลูกน้อง 

มีแต่บรรยากาศที่เป็นกันเอง 
3.  มี“คุณอ านวย”คอย อ านวยความสะดวก กระตุ้น ตั้งค าถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะของตน 
4.  ถามตัวเองว่าสิ่งที่ควรได้รับคืออะไร 
5.  หันกลับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคืออะไร 
6.  ความแตกต่างคืออะไร ท าไมจึงต่างกัน 
7.  จดบันทึกเพ่ือเตือนความจ าว่า วิธีการใดบ้างที่ได้เคยน ามาแก้ปัญหาแล้ว  
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อย่างไรก็ตาม ต้องเข้าใจว่าค าตอบหรือวิธีแก้ปัญหาที่ได้จากการท า AAR คงไม่ใช่ค าตอบสุดท้าย
ส าหรับงาน เพราะเม่ือเวลาเปลี่ยนไป บริบทเปลี่ยนไป ย่อมท าให้เกิดปัญหาใหม่ได้ตลอดเวลา ซึ่งวิธีการแก้ปัญหา
ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
  บทบำทผู้บริหำรโครงกำร 
   1. ประสานกับส่วนราชการและบุคคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือเตรียมด าเนินการพัฒนา เช่น รายชื่อผู้
เข้ารับการพัฒนา ก าหนดระยะเวลา งบประมาณ อาคารสถานที่ ฯลฯ 
   2. ศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร และวิธีการด าเนินการพัฒนา 
   3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการพัฒนาและแบบประเมินต่าง ๆ 
   4. ด าเนินการพัฒนาตามกระบวนการและขั้นตอนอย่างเป็นระบบให้บรรลุจุดประสงค์ของ
หลักสูตรที่ก าหนด 
   5. อ านวยความสะดวกแก่วิทยากร  ผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้เกี่ยวข้องตลอดโครงการ 
   6. ให้ค าปรึกษา แนะน าและแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินการพัฒนา 
   7. ก ากับและควบคุมเวลาการเข้ารับการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนา 

  8. วิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน 
   9. รายงานผลการด าเนินการพัฒนาและการจัดท ารูปเล่มรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง  
 

6. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ 
1. เอกสารประกอบการพัฒนา 
2. PowerPoint วีดิทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ ส าหรับใช้ประกอบการท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
3. แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบกิจกรรม 
4. ภาพยนตร์ 
5. บทความ  
 

7. กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรพัฒนำ  โดย 
1. ประเมินผลงานเดี่ยว หรืองานกลุ่ม 
2. ประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
3. ประเมินด้านระยะเวลาในการพัฒนา 
 

8. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒนำ 
1. คะแนนการประเมินผลงานเดี่ยวหรืองานกลุ่ม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

          2. คะแนนประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
          3. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 

9. กลุ่มเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ 
รุ่นที่ 1 เป็นบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค และ บุคลากรกลุ่มนโยบาย            

และแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 40 คน 
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10. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
       ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 
มีทักษะการคิดเชิงระบบ การสื่อสารกับการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา และมีแนวคิดในการน าไประยุกต์สู่การ
จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี 
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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำร 
 

   สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษาด าเนินกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และ 
การจัดการองค์กร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งเนื้อหาสาระของการเรียนรู้มี 5 สาระการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย 

 สาระการเรียนรู้ที่ 1 สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 
 สาระการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)  
 สาระการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
 สาระการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี 
 สาระการเรียนรู้ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และ 
                               การจัดการองค์กร 
 

กลุ่มเป้ำหมำย 
  ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 1 ได้แก่ บุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานศึกษาธิการภาค 
และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จ านวน 40 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
 2. แบบประเมินวิทยากรรายวิชา 
 3. แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนา 
 4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ 
  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. การประเมินผลการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างและหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา  
 2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างด าเนินการ
พัฒนา  โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์  
 3. การประเมินหลักสูตรการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการ
พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
 4. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับ
การพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ 
 

 



๑๗ 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. การประเมินผลการเรียนรู้จากกิจกรรม Reflection and AAR ของผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้น
การพัฒนา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา 

 2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 
 3. การประเมินหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร วิเคราะห์ข้อมูล
โดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 

 4. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

บทที่ 4 

ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรส านักงานศึกษาธิการภาค 
และส านักงานศึกษาธิการจ ังหวัด  หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร 
(System Thinking Learning & Organizing Skill) รุ่นที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
 1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร  
 2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา  
 3. การประเมินหลักสูตรการพัฒนา  
 4. การประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ  
 

1.  กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
 ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 1  มีจ านวน 40 คน ผ่านการพัฒนาทั้ง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1 ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
  1.2 ด้านหลักสูตร พบว่า ผู ้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 1.3 ด ้านพฤติกรรมการมีส ่วนร ่วม พบว ่า  ผู ้เข ้าร ับการพัฒนาผ ่านเกณฑ์การประเม ิน 
ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100   
ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

รำยกำร 
ควำมถี่ 

(N= 40) 
ร้อยละ 

1. เพศ   
     1.1   ชาย 12 30.00 
     1.2   หญิง 28 70.00 
2.  ต ำแหน่ง        
     2.1  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 22 55.00 
     2.2  นักวิชาการศึกษา 12 30.00 
     2.3  นักทรัพยากรบุคคล 2 5.00 
     2.4  อ่ืน ๆ 4 10.00 
3.  สังกัด   
      3.1  ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 45.00 
      3.2  ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 21 52.50 
      3.3  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 1   2.50 

 



๑๙ 

 

 จากตารางที่ 1  พบว่า  
 ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.00 และ
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.00 ด้านต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 
55.00 รองลงมา คือ นักวิชาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.00 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 5.00 และ
ต าแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ ส านักงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
52.50 รองลงมา คือ ส านักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 45.00 และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.50 ตามล าดับ 
 

2. ผลกำรประเมินวิทยำกรรำยวิชำ  

รำยกำรประเมิน 

สติกับกำรพัฒนำตน 
พัฒนำทีมงำนและ

พัฒนำองค์กร 

ทักษะกำรคิด 
เชิงระบบ 

กำรสร้ำงนวัตกรรม 
ทำงกำรศึกษำเพื่อ
กำรเปลี่ยนแปลง
ทำงกำรศึกษำ 

กำรประยกุต์แนวคิด : 
กำรจัดกำรศึกษำเชิง

พื้นที่ 

กำรน ำเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะกำรคิดเชิง

ระบบฯ  

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 
วิทยากรมีความรูค้วามสามารถ
ในเนื้อหา 
ที่ใช้พัฒนา 

4.89 0.38 5.00 0.00 4.84 0.36 4.05 0.22 4.92 0.27 

วิทยากรพูดได้ตรงประเด็น 
ชัดเจน 

4.87 0.34 5.00 0.00 4.79 0.41 4.03 0.28 4.87 0.34 

วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้
เข้าใจง่าย 

4.87 0.34 5.00 0.00 4.89 0.31 3.97 0.43 4.74 0.44 

วิทยากรเปิดโอกาสให้ 
ผู้เข้ารับพัฒนามีส่วนร่วม 
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

4.84 0.36 5.00 0.00 4.79 0.41 4.03 0.36 4.71 0.45 

บุคลิกภาพของวิทยากร 4.84 0.36 5.00 0.00 4.71 0.56 4.05 0.32 4.74 0.44 
เอกสารประกอบการอบรม 
ชัดเจน เข้าใจง่าย 

4.53 0.60 4.82 0.39 4.68 0.46 3.68 0.46 4.39 0.93 

การใช้สื่อประกอบ 
มีความเหมาะสม 

4.66 0.57 4.84 0.36 4.71 0.45 3.84 0.36 4.55 0.68 

ระยะเวลาเหมาะสมกบัเนื้อหา
สาระ 

4.58 0.54 4.68 0.52 4.61 0.49 3.68 0.65 4.71 0.45 

เนื้อหาสาระสอดคล้องกับ
หัวข้อการบรรยาย 

4.84 0.36 4.92 0.27 4.79 0.41 3.71 0.45 4.76 0.43 

เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้ 
มีประโยชน์ น าไประยกุต์ใช้กับ
การปฏิบัติได ้

4.89 0.31 4.92 0.27 4.76 0.43 3.89 0.31 4.76 0.43 

ค่ำเฉลี่ยรำยวิชำ 4.78 0.42 4.78 0.18 4.76 0.43 3.89 0.39 4.72 0.49 

 จากตารางที่ 2 การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการคิดเชิงระบบ  ทักษะการเรียนรู้และ
การจัดการองค์กร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาสติกับการพัฒนาตน พัฒนา
ทีมงานและพัฒนาองค์กร และวิชาทักษะการคิดเชิงระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.78 , S.D. 
= 0.42, 0.18)   



๒๐ 

 

 อันดับรองลงมา คือ การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา  
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.76, S.D. = 0.43)   
 และอันดับสุดท้าย คือ วิชาการประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ มีความเหมาะสม 
อยู่ในระดับมาก  ( = 3.89, S.D. = 0.39)   

สิ่งท่ีท่ำนพอใจวิทยำกร 
 - วิทยากรมีความรู้ความสามารถสูงมาก ถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ชัดเจน เช้าใจง่ายทั้งทฤษฎีและ 
การปฏิบัติ  เป็นต้นแบบที่ดี  มีเทคนิคการสอนและการปฏิบัติที่จ าง่ายและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 
ในชีวิตประจ าวัน มีความสามารถในการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้น่าสนใจตลอดเวลา ไม่น่าเบื่อ  
 

สิ่งท่ีท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุง     
 - ควรมีการสร้างเครื่องมือวัดความส าเร็จในการฝึกสภาวะจิตในแต่ละระดับ 
 

3. ผลกำรประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ 
ตารางที่ 3  ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา 

เนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ระดับ 

ควำมเหมำะสม แปลค่ำ 
X S.D. 

1. โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.76 0.42 มากที่สุด 
2. การจัดล าดับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.89 0.32 มากที่สุด 
3. ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเหมาะสม   มากที่สุด 
    - สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 4.82 0.38 มากที่สุด 
    - ทักษะการคิดเชิงระบบ 4.88 0.32 มากที่สุด 
    - การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 4.82 0.38 มากที่สุด 
    - การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 4.88 0.32 มากที่สุด 
    - น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรในระดับใด   

4.76 0.42 มากที่สุด 

     - สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 4.82 0.38 มากที่สุด 
    - ทักษะการคิดเชิงระบบ 4.82 0.38 มากที่สุด 
    - การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 4.79 0.42 มากที่สุด 
    - การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 4.94 0.23 มากที่สุด 
    - น าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้    
5. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนางาน 4.88 0.32 มากที่สุด 

    - สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 4.79 0.38 มากที่สุด 

    - ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) 4.79 0.42 มากที่สุด 
 



๒๑ 

 

เนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนรู้ 
ระดับ 

ควำมเหมำะสม แปลค่ำ 
X S.D. 

    - การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 4.79 0.42 มากที่สุด 
    - การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 4.88 0.32 มากที่สุด 
    - การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.79 0.38 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ 
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

4.80 0.40 มำกที่สุด 

     - สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร 4.79 0.42 มากที่สุด 
     - ทักษะการคิดเชิงระบบ 4.88 0.32 มากที่สุด 
     - การสร้างนวัตกรรมเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 4.79 0.42 มากที่สุด 
     - การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ 4.76 0.42 มากที่สุด 
      - การน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 4.79 0.42 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย 4.83 0.36 มำกที่สุด 
  

 จากตารางที่ 3 การประเมินผลหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้  และการจัดการองค์กร 
พบว่า โดยภาพรวมผู ้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดล าดับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรมีความเหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.89  S.D. = 0.32) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ  การน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.94, S.D. = 0.23)   
 อันดับรองลงมา คือ ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 
4.85, S.D. = 0.34)   
 และอันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.80, S.D. = 0.40) 
 

 7. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
 7.1 ควรจัดท าหลักสูตรนี้ต่อไปและขยายกลุ่ม  
 7.2 ควรเพิ่มเนื้อหาของวิชา โดยเฉพาะวิชาการคิดเชิงระบบ 
 7.3 ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น 
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4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ 
ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจ 

ประเด็น 
ระดับ 

ควำมเหมำะสม แปลค่ำ 
X S.D. 

ด้ำนหลักสูตรและกิจกรรมกำรพัฒนำ    
1. ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา 4.94 0.22 มากที่สุด 
2. เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ 4.94 0.22 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการพัฒนาเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ 4.94 0.22 มากที่สุด 
4. สัดส่วนการพัฒนาภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสม 4.80 0.41 มากที่สุด 
5. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนางานได้ 4.85 0.37 มากที่สุด 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ และวิทยำกร    
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.80 0.41 มากที่สุด 
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเป็นกันเอง 4.80 0.41 มากที่สุด 
8. เจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการด าเนินการพัฒนาได้ 4.80 0.41 มากที่สุด 
9. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ 4.94 0.22 มากที่สุด 
10.วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะ 
     และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา 

4.94 0.22 มากที่สุด 

ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก    
11. บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 4.25 1.24 มาก 
12. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม 4.57 0.68 มากที่สุด 
13. สถานที่ด าเนินการพัฒนา มีความเหมาะสม 4.74 0.55 มากที่สุด 
14. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีคุณภาพ 4.71 0.46 มากที่สุด 
15. เอกสารประกอบการพัฒนามีคุณภาพ 4.57 0.95 มากที่สุด 

ค่ำเฉลี่ย  4.77 0.46 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4  พบว่า  ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
การคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้  และการจัดการองค์กร โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.77, S.D. = 0.46)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาอันดับสูงสุด 
คือ ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา , เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ, 
กิจกรรมการพัฒนาเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ , วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อ
การเรียนรู้และวิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับ  
ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  =  4.94, S.D. = 0.22)    
 อันดับรองลงมา คือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนางานได้มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.85, S.D.  = 0.37)    
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 และอันดับสุดท้าย คือ บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีความเหมาะสมอยู่ ใน
ระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 1.24)   
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      ผู้อบรมมคีวามพึงพอใจ 

1. เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสมมาก 
2. วิทยากรมีความรู้ความสามารถเหมาะสมมาก 
3. เป็นการอบรมที่ไม่น่าเบื่อ มีการลงมือท างานและสามารถน าไปใช้ได้จริง 

      ควำมไม่พึงพอใจ  
 ไม่มี 
 

     ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 1. ควรจัดให้มีการด าเนินโครงการนี้ต่อไปในทุกปี 
 2. ควรปรับระยะเวลาและขยายกลุ่มเป้าหมาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

บทท่ี 5 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน  

 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 
23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู  คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการด าเนินงานไดดั้งนี้ 
 ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวน 40 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเป็น 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 30.00  
 ต าแหน่งของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คิดเป็นร้อยละ 55.00 
นักวิชาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 30.00 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 5.00 และต าแหน่งอ่ืน ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 10.00 
 สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการ จังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 52.50 รองลงมา คือ บุคลากรทางการศึกษาของส านักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 45.00 
และสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 2.50ตามล าดับ 
 

สรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 1. ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร  
 2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา  
 3. ผลการประเมินหลักสูตร  
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 

1. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้  
 ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 1  มีจ านวน 40 คน ผ่านการพัฒนาทั้ง 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้  
 1.1 ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลาครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
  1.2 ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 1.3 ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วม คิดเป็นร้อยละ 100   
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2. กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ 
 การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร 

พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาสติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนา
องค์กร และวิชาทักษะการคิดเชิงระบบ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก (  = 4.78 , S.D. = 0.42, 0.18)   
 อันดับรองลงมา คือ วิชาการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาเพ่ือการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.76, S.D. = 0.43)   
 และอันดับสุดท้าย คือ วิชาการประยุกต์แนวคิด  : การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมาก  ( = 3.89, S.D. = 0.39)   
 

3. กำรประเมินผลหลักสูตร 
 การประเมินผลหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้  และการจัดการองค์กร พบว่า โดย
ภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดล าดับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความ
เหมาะอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.89  S.D. = 0.32) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ  การน าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.94, S.D. = 0.23)   
 อันดับรองลงมา คือ  ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด 
 ( = 4.85, S.D. = 0.34)   
 และอันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของ 
ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.80, S.D. = 0.40) 
 

4. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำ 
 ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการ
เร ียนรู ้ และการจัดการองค์กร โดยภาพรวมผู ้เข ้าร ับการพัฒนามีความพึงพอใจ อยู ่ในระดับมากที ่ส ุด 
(  = 4.77, S.D. = 0.46)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาอันดับสูงสุด 
คือ ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา , เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ, 
กิจกรรมการพัฒนาเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ , วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวย
ต่อการเรียนรู้และวิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับ
ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (  = 4.94, S.D. = 0.22)    
 อันดับรองลงมา คือ สามารถน าความรู้ที่ ได้ รับจากการพัฒนาไปใช้ ในการพัฒนางานได้ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.85, S.D.  = 0.37)    
 และอันดับสุดท้าย คือ บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีความเหมาะสมอยู่ ใน
ระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 1.24)   

 



๒๖ 

 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำ 
 

 1. ควรจัดท าหลักสูตรนี้ต่อไปและขยายกลุ่ม  
 2. ควรเพิ่มเนื้อหาของวิชาและรายละเอียดเชิงลึกให้มากขึ้น โดยเฉพาะการคิดเชิงระบบ 
 3. ควรมีการจัดท าเครื่องมือวัดระดับการพัฒนาจิต 
 4. ควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมให้มากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

ภำพกิจกรรมกำรพัฒนำ รุ่นท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นำยแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศำนต์ิ 

วิทยำกร วิชำสติกับกำรพัฒนำตน พัฒนำทีมงำน 
และพัฒนำองค์กร 

วิทยำกร ดร. ประวิต เอรำวรรณ์ ดร.  
กัมพล เจริญรักษ์ วิทยำกร วิชำทักษะกำรคิด 
และกำรสร้ำงนวัตกรรมทำงกำรศึกษำและ

ผู้บริหำรโครงกำร 

 


