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รายงานการบริหารโครงการ
การฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
รุ่นที่ 4 วันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2561
ห้องประชุม 3/2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
.........................................................
ด้ว ยสถาบั น พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ ดาเนิน โครงการพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค หลักสูตร
การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ใน
การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 คุณลักษณะผู้บริหารและพลเมืองคุณภาพสาหรับประเทศไทย 4.0
และมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาให้นักเรียนเป็น นวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน รุ่นที่ 4 วันที่
27 - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 3/2 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 47 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษาสังกัด
สานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา จานวน 41 คน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5
คนและสานักงานคณะกรรมการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 1 คน เนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรม
จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 36 ชั่วโมง ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 (3 ชั่วโมง)
2) คุณลักษณะผู้บริหารและพลเมืองคุณภาพสาหรับประเทศไทย 4.0 (12 ชั่วโมง) 3) การบริหารสถานศึกษาให้
นักเรียนเป็นพลเมืองคุณภาพสาหรับประเทศไทย 4.0 (18 ชั่วโมง) และ 4) การสร้างทีมงานเครือข่ายผู้อานวยการ
สถานศึกษาเพื่อวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 (3 ชั่วโมง)
ก่อนพิธีเปิดฝึกอบรมได้มีการชี้แจงหลักสูตรโดย อาจารย์ณัฏธิดา ฤทธาภัย หัวหน้าผู้บริหาร
โครงการ พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวต้อนรับ ให้ขวัญและกาลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เปิดการฝึกอบรม
และหลังจากพิธีเปิดการฝึกอบรมมีวิธีดาเนินการฝึกอบรม ดังนี้
วันที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ได้รับความอนุเคราะห์ จาก ศาสตราจารย์ ดร.
พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห และ ดร.สืบสกุล นรินทรางกรู ณ อยุธยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรวิชาวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 จัดกิจกรรมการฝึกอบรมที่
หลากหลาย มีการระดมความคิด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม เพื่อตอบคาถามว่า “ในฐานะของผู้อานวยการ
สถานศึกษา ถ้าท่านต้องการให้นักเรียนในสถานศึกษาของท่านเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน
ท่านจะดาเนินการเปลี่ยนอะไรในสถานศึกษา และมีวิธีการเปลี่ยนอย่างไร?” แล้วส่งตัวแทนนาเสนอผลงานกลุ่ม
และเวลา 13.00-16.00 น. วิชาการพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) และสมรรถนะ
ด้านคุณธรรม (Moral Competency) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตรวจสอบคุณลักษณะของตนเองว่าเป็นผู้มี
กรอบความคิดแบบใด และมีสมรรถนะด้านคุณธรรมเป็นอย่างไร และเวลา 18.00–21.00 น. วิชาการคิด
เชิงวิพากษ์และคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Critical and Creative thinking) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ตอบ
แบบสอบถามเพื่อประเมิน ตนเองว่ามี ตรวจสอบสไตล์ การคิด แบบนักสั งเคราะห์ แบบนักอุดมคติ แบบ
นักปฏิบัติ แบบนักวิเคราะห์ หรือแบบนักนิยมความจริง นอกจากนี้ยัง ได้ฝึกปฏิบัติโดยระดมความคิดเพื่อ
ตรวจสอบประเด็น ประเด็นวิกฤตหรือประเด็นสาคัญการจัดการศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
มา 1 ประเด็น ที่ระบุประเด็นหลักและข้อโต้แย้งเชิงตรรกะหรือเหตุผลของแต่ละมุมมองที่แตกต่างกัน เพื่อ
หาคาตอบใหม่ที่มีความริ เริ่มสร้างสรรค์ห รือมีนวัตกรรมในหั ว ข้อต่อไปนี้ 1) ประเด็นวิกฤต 2) Thesis
3) Antithesis 4) Synthesis 1 และ 5) Synthesis 2 แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานกลุ่ม
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วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ เรื่องการรู้ดิจิทัล
(Digital literacy) โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ เวลา 13.00-16.00 น. วิชาการเป็นนวัตกร (Innovator) โดยดร.รณกร ไวยวุฒิ ผู้อานวยการ
ฝ่ายนวัตกรรม ศูนย์กลางนวัตกรรมแห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เวลา 18.00–21.00 น. ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจะได้ฝึกกิจกรรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้อานวยการสถานศึกษาวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการวิเคราะห์ตนเอง และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการสร้างทีมงานเครือข่ายอย่าง
หลากหลาย ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จัก คุ้นเคย และเป็นทีมงานที่ดีต่อกัน
วัน ที่ 29 สิงหาคม ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับผู้ บริหาร ครู และนักเรียน เกี่ยวกับ
แบบอย่างการปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการ
พัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 หลังจากศึกษาดูงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้สรุปองค์ความรู้
ที่ได้จากการศึกษาดูงานและจัดทาร่างโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน
วัน ที่ 30 สิ งหาคม 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้คิดวางแผนบริห าร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกร โดยการปฏิบัติการเขียนโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โดยได้รับคาปรึกษาแนะนาจากวิทยากรกลุ่ม เพื่อให้ผู้อานวยการสถานศึกษาทุกท่านสามารถเขียนโครงการ
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เป็นวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน และนาโครงการไปขับเคลื่อนสู่
การปฏิบั ติจริ งอย่ างเป็นรู ปธรรมในสถานศึกษาของตนเองได้ โดยแบ่งเป็น 4 กลุ่ ม มีวิทยากรกลุ่ม ร่ว ม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คาปรึกษาแนะนา ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณ พิทักษ์ และ อ.ณัฏธิดา ฤทธาภัย
กลุ่มที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห และ อ.สุพรรณี สมิท
กลุ่มที่ 3 ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา และ อ.อาพร จิตรใจ
กลุ่มที่ 3 ดร.สืบสกุล นริทรางกูร ณ อยุธยา และ อ.สุนทรี ไกรกาบแก้ว
เวลา 13.00-16.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาเสนอร่างโครงการต่อที่ประชุมกลุ่มเป็นรายบุคคล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คาปรึกษาแนะนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อแสนอแนะของที่ประชุมกลุ่ม
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น. เข้ารับการฝึกอบรมนาเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์
ต่อที่ประชุมกลุ่ม วิทยากรกลุ่มประเมินผลชิ้นงานเดี่ยวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
ตัวอย่างโครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน
1. One Classroom One Innovation “OCOI”
2. STEAM Innovators
3. นวัตกรน้อยตามรอยพอเพียง
4. ครูนักพัฒนาสร้างสรรค์นวัตกร
5. นวัตกร “เมนูอาหารข้าวปุ้นและอาหารพื้นเมือง”
6. นวัตกรด้านการบริหารสิ่งแวดล้อมตามวิถีพอเพียง
7. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกร จากโครงงานสตีมศึกษา ควบคู่คุณธรรม
8. นวัตกรรมศีล สมาธิ ปัญญา ในชีวิตประจาวัน
9. DIGITAL INNOVATOR
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10. นวัตกรรุ่นเยาว์มหัศจรรย์พันตาและพืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น
11. หนูน้อยนวัตกรพอเพียง
12. เวทีตลาดนัดโรงเรียนนวัตกรรมน้อย
13. นวัตดีไซน์
14. ยุวนวัตกรสู่นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์
15. นวัตกรรุ่นใหม่สร้างสรรค์สมุนไพรด้วยลูกประคบ
การดาเนิน การฝึ กอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ผู้เข้ารับการพัฒ นามี
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม โดยพิจารณาจากเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ชิ้นงาน การนาเสนอผลงาน และพฤติกรรม
การปฏิบัติสรุปผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจานวนทั้งสิ้น 47 คน ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ตามที่หลักสูตรกาหนดทุกคน โดยผู้ผ่านการฝึกอบรม มีเวลาเข้ารับการฝึกอบรม เฉลี่ยร้อยละ 99.47 มี
ผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม เฉลี่ยร้อยละ 88.69
ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการวางแผนเสริ มสร้ างประเทศไทย 4.0 มี ค วามพึ ง พอใจ
การดาเนินการฝึกอบรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.71,σ=0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ด้าน และอยู่ในระดับมา 1 ด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.84,σ=0.40) รองลงมา ด้านหลักสูตรการฝึกอบรม (µ=4.82,σ=0.40) และมีความพึง
พอใจด้านสิ่งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุด (µ=4.44,σ=0.88)
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ภาพกิจกรรม
การฝึกอบรมหลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
รุ่นที่ 4 วันที่ 27 – 31 สิงหาคม 2561
ณ ห้องประชุม 3/2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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ณัฏธิดา ฤทธาภัย รายงาน

