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รายงานการบริหารโครงการ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล : หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องอาคม จันทสุนทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
.........................................................
ด้ว ยสถาบั น พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ได้ ดาเนิน โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล : หลักสูตร
การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และมีวิสัยทัศน์ใน
การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 คุณลักษณะผู้บริหารและพลเมืองคุณภาพสาหรับประเทศไทย 4.0
และมีความสามารถในการบริหารสถานศึกษาให้นักเรียนเป็น นวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน รุ่นที่ 9 วันที่
11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอาคม จันทสุนทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทั้งสิ้น 50 คน ประกอบด้วย ผู้อานวยการสถานศึกษา
สังกัดสานักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษา จานวน 37 คน สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา 9 คน สังกัด
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 คน และสังกัดสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย จานวน 2 คน เนื้อหาหลักสูตรฝึ กอบรม จานวน 4 หน่วยการเรียนรู้ 36 ชั่วโมง
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 (3 ชั่วโมง) 2) คุณลักษณะผู้บริหารและพลเมืองคุณภาพ
สาหรับประเทศไทย 4.0 (12 ชั่วโมง) 3) การบริหารสถานศึกษาให้นักเรียนเป็นพลเมืองคุณภาพสาหรับประเทศ
ไทย 4.0 (18 ชั่วโมง) และ 4) การสร้างทีมงานเครือข่ายผู้อานวยการสถานศึกษาเพื่อวางแผนเสริมสร้างประเทศ
ไทย 4.0 (3 ชั่วโมง)
ก่อนพิธีเปิดฝึกอบรมได้มีการชี้แจงหลักสูตรโดย อาจารย์ณัฏธิดา ฤทธาภัย หัวหน้าผู้บริหาร
โครงการ พิธีเปิดการฝึกอบรมโดย นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และดร.ประสิทธิ์
เขี ย วศรี ผู้ อ านวยการสถาบั น พั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษา กล่ า วรายงานและ
กล่าวต้อนรับ ให้ขวัญและกาลั งใจแก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม เปิดการฝึ กอบรม และหลังจากพิธีเปิดการ
ฝึกอบรมมีวิธีดาเนินการฝึกอบรม ดังนี้
วัน ที่ 11 กุม ภาพัน ธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ได้ รับ ความอนุเ คราะห์ จ าก 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
แบบสอบถามเพื่อประเมินตนเองว่ามีตรวจสอบสไตล์การคิด แบบนักสังเคราะห์ หรือแบบนักอุดมคติ หรือ
แบบนั กปฏิบั ติ หรื อแบบนั กวิเคราะห์ หรือแบบนักนิยมความจริง นอกจากนี้ยัง ได้ฝึ กปฏิบัติ โ ดย ระดม
ความคิด เพื่อตรวจสอบประเด็น ประเด็นวิกฤตหรือประเด็นส าคัญ การจัดการศึกษาไทยเพื่อเสริมสร้าง
ประเทศไทย 4.0 มา 1 ประเด็น ที่ระบุประเด็นหลักและข้อโต้แย้งเชิงตรรกะหรือเหตุผลของแต่ละมุมมองที่
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แตกต่างกัน เพื่อหาคาตอบใหม่ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์หรือมีนวัตกรรมในหัวข้อต่อไปนี้ 1) ประเด็นวิกฤต
2) Thesis 3) Antithesis 4) Synthesis 1 และ 5) Synthesis 2 แล้วส่งตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงานกลุ่ม
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ เรื่องการรู้ดิจิทัล
(Digital literacy) และเวลา 13.00-16.00 น. วิชาการเป็นนวัตกร (Innovator) โดย รองศาสตราจารย์
ดร.ปณิตา วรรณพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เวลา 18.00–21.00 น. ผู้เข้ารับ
การฝึ กอบรมจะได้ฝึ กกิจกรรมเพื่อสร้ างเครือข่ายผู้ อานวยการสถานศึกษาวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
โดย ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา รองผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีการวิเคราะห์ตนเอง และได้ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการสร้างทีมงานเครือข่ายอย่าง
หลากหลาย ทาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรู้จัก คุ้นเคย และเป็นทีมงานที่ดีต่อกัน
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหาร ครู เกี่ยวกับแบบอย่าง
การปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับนวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักเรียน
ให้เป็นนวัตกร เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 เวลา 13.00-16.00 น. ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 หลังจากศึกษาดูงานผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่าย
ผู้อานวยการสถานศึกษา
ได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน และจัดทาร่างโครงการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มี
คุณธรรมเป็นฐาน
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00-12.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้คิดวางแผนบริหาร
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 ดร.พรอัญชลี พุกชาญค้า
กลุ่มที่ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญาพิมพ์ อุสาโห และ อ.สุนทรี ไกรกาบแก้ว
กลุ่มที่ 3 ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนขา และ อ.อาพร จิตรใจ
กลุ่มที่ 3 ดร.สืบสกุล นริทรางกูร ณ อยุธยา และ ดร.สรัสวดี มุสิกบุตร
เวลา 13.00-16.00 น. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนาเสนอร่างโครงการต่อที่ประชุมกลุ่มเป็นรายบุคคล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกับวิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้คาปรึกษาแนะนา ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ปรับปรุงแก้ไขโครงการตามข้อแสนอแนะของที่ประชุมกลุ่ม
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. เข้ารับการฝึกอบรมนาเสนอโครงการฉบับ
สมบูรณ์ต่อที่ประชุมกลุ่ม วิทยากรกลุ่มประเมินผลชิ้นงานเดี่ยวของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคน
ตัวอย่างโครงการพัฒนานักเรียนให้เป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน
1. นวัตกรรมการจัดการขยะ
2. นวัตกรรุ่นเยาว์สร้างผลิตภัณฑ์อาหารที่มีมูลค่าเพิ่ม
3. นวัตกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม
4. นวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากไผ่
5. นวัตกรรุ่นเยาว์แปรรูปกล้วยน้าว้า ยุคดิจิทัล 4.0
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6. นวัตกรน้อยร้อยอาหารแปรรูป
7. Aokapor Green School
8. นวัตกรน้อยตามรอยสภา
9. Transform Guava (ฝรั่งแปลงร่าง)
10. 4.0 บารุงราษฎร์ Little guide thailand
11. PBL เพื่อการเรียนรู้ สู่ Innovator
12. นวัตกรน้อยตามรอยพ่อ (ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนานวัตกรน้อย)
13. นวัตกรน้อยใช้ไอซีทีสร้างรายได้
14. ผู้ประกอบการนวัตกรรมรุ่นเยาว์ (Yong Innovative Entrepreneur)
15. นวัตกรรุ่นเยาว์สืบสานลานวัฒนธรรม
การดาเนิน การฝึ กอบรมครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม
มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ การฝึ กอบรม โดยพิ จารณาจากเวลาเข้ ารั บการฝึ กอบรม ชิ้ นงาน การน าเสนอชิ้ น งาน และ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ สรุปผลการฝึกอบรม พบว่า ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีจานวนทั้งสิ้น 50 คน ผ่าน
เกณฑ์ การประเมิ น ตามที่ ห ลั กสู ต รก าหนดทุ กคน โดยผู้ ผ่ านการฝึ ก อบรม มี เ วลาเข้ า รับ การฝึ ก อบรม
เฉลี่ยร้อยละ 99.25 มีผลสัมฤทธิ์การฝึกอบรม เฉลี่ยร้อยละ 88.61 และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในระดับ
ดีขึ้นไป
ผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมหลั กสู ตรการวางแผนเสริ มสร้ างประเทศไทย 4.0 มี ค วามพึ ง พอใจ
การดาเนินการฝึกอบรม ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ=4.91) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากที่สุดทุกด้าน โดยมีความพึงพอใจด้านผู้บริหารโครงการ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด (µ=4.98) รองลงมา ด้าน
หลั กสู ตรการฝึ กอบรม (µ=4.95) และมีความพึงพอใจด้านสิ่ งอานวยความสะดวก มีค่าเฉลี่ยต่าที่สุ ด
(µ=4.79)
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ภาพกิจกรรม
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
เพื่อรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่สากล : หลักสูตรการวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0
รุ่นที่ 9 วันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562
ห้องอาคม จันทสุนทร ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

นายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม
ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ
วิทยากร

5

กิจกรรมการบรรยายและการสะท้อนคิดระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร

6

การศึกษาดูงานแบบอย่างการปฏิบัติที่ดี ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี สพม.1
และโรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) สพป.นครปฐม เขต 2

การนาเสนอโครงการวางแผนพัฒนาสถานศึกษาให้นักเรียนเป็นนวัตกรรุ่นเยาว์ที่มีคุณธรรมเป็นฐาน

ณัฏธิดา ฤทธาภัย รายงาน

