
 



ค ำน ำ 
 

 คณะรัฐมนตรี มีมติ เห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 
3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยก ำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย ใสสะอำด ไทยทั้งชำติต้ำนทุจริต (Zero 
Tolerance and Clean Thailand)” มีพันธกิจหลัก คือ สร้ำงวัฒนธรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริต ยกระดับ               
ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรทุกภำคส่วน และปฏิรูปกระบวนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต                 
ทั้งระบบ ให้มีมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญ
ดังกล่ำวจึงได้มอบหมำยให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักใน
กำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของกระทรวงศึกษำธิกำรจัดโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของ
กระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับกำร
ต้ำนกำรทุจริตและเพ่ือสร้ำงวิทยำกรที่มีทักษะและสำมำรถขยำยผลองค์ควำมรู้ไปสู่กลุ่มเป้ำหมำยอ่ืน ๆ                
เพ่ือสร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต   

 สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ขอขอบคุณส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติที่ให้ร่วมมือในกำรจัดวิทยำกรให้ควำมรู้ในหลักสูตรนี้ ท ำให้กำร
ด ำเนินกำรพัฒนำครั้งนี้ประสบผลส ำเร็จ และหวังว่ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อกำร
พัฒนำหลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต ต่อไป 
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บทที่ 1 

บทน ำ 
 

หลักกำรและเหตุผล  
      

ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกําหนดเป้าหมายสําหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ  ว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะ ที่ 3 (2560 - 2564)    
มีความจําเป็นต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติให้มีขั้นตอน                
การปราบปรามการทุจริตดังกล่าวแล้ว ยังได้กําหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย โดยให้บุคคลมีหน้าที่                     
ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมทั้งกําหนดหน้าที่ของรัฐไว้ด้วยว่า 
“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวเพ่ือมีส่วนร่วม
ในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมาย
บัญญัติ” เพ่ือให้กลไกตามรัฐธรรมนูญในการปราบการทุจริตประสบผลสําเร็จได้จริงต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริม
และพัฒนา “คน” ให้เป็นส่วนที่มีความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการส่งเสริมและพัฒนา
หลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจและเกิดจิตสํานึกด้านการต่อต้านการทุจริต 
พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง โดยต้องได้รับ                          
ความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม มีการกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันที่สําคัญต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ฉบับใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)                 
ได้กําหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของการปรับฐาน
ความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 
ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต  ประยุกต์หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการ               
ทุกภาคส่วนเพ่ือต่อต้านการทุจริต สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยคณะอนุกรรมการจัดทําหลักสูตรหรือชุดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ 
ด้านการป้องกันการทุจริตจึงได้จัดทําหลักสูตรสําหรับวิทยากร  ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ 
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต เพ่ือจะสร้างความรู้ความเข้าใจ
และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทน                
ต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และการเป็น
วิทยากร 
 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและให้ความสําคัญดังกล่าวจึงได้มอบหมาย
ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ                
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เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริตเพ่ือพัฒนาบุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาคและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น 

วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรผู้นําการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเพ่ือขยายผลและสร้างเครือข่าย               
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  
 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 บุคลากรสํานักงานศึกษาธิการภาค สํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 , 2  จํานวน 88 คน   

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 1. ประชุมคณะทํางานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน                
ต่อการทุจริต 
 2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนา  ได้แก่ การขออนุมัติจัดกิจกรรม                    
การแต่งตั้งคณะทํางาน  การเชิญวิทยากร การแจ้งกลุ่มเป้าหมาย การบริหารงบประมาณ เป็นต้น 
 3. ประสานงานห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม  
 4. ดําเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา  
 5. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ประเมินวิทยากร ประเมินหลักสูตรการพัฒนาและ
ประเมินความพึงพอใจต่อการดําเนินการพัฒนา 
 6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา 

ระยะเวลำและสถำนที่ด ำเนินกำรพัฒนำ 

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 14  กุมภาพันธ์ 2562 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 28 
กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา 

 

วิทยำกร 
1. นายอุทิศ บัวศรี ผู้ ช่ วย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
2. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ  

สํานักงาน ป.ป.ช. 
3. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ ผู้อํานวยการสํานักต้านทุจริตศึกษา  

สํานักงาน ป.ป.ช. 
4. นายเฉลิมชัยวงค์ บริรักษ์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ 
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5. นางสาวพรทิพย์ จองทองหลาง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชํานาญการ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
6. นางสาวชิดชนก ศรีนอง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
7. นายศุภวัฒน์ สอนลา เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
8. นายภัทรพล หงส์จันทกานต์ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 

สํานักงาน ป.ป.ช. 
9. นางสาวณิชชา เจริญสุข  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ 
10. นายพะนอม แก้วกําเนิด อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
11. นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ ผู้รับบํานาญ 
12. นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
13. นายพนม รอดสันเทียะ อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
14. นายสมสุข สว่างคํา อนุกรรมการ ป.ป.ช. 
15. นางอนงคลักษณ์ สว่างคํา ผู้รับบํานาญ 
16. นายอาทิตย์ พงษ์สุวรรณ ผู้รับบํานาญ 

 

งบประมำณ 

  ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 งบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา จํานวน 332,320 บาท (สามแสนสามหมื่นสองพันสามร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ยกเว้น                
ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด 
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บทที่ 2 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

                          

โครงการ : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

1. ชื่อโครงการ : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

2. หลักการและเหตุผล 

ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital)  ถือเป็นหัวใจส าคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน                   
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา                
ในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม”  จึงจัดให้มีแผนการศึกษา
แห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ โดยให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา                    
ให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทยมีระเบียบ
วินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ                             
มีทักษะ ความถนัด ความช านาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 
(Thailand 4.0) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้ก าหนดแผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) ส าหรับเป็นทิศทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                    
มาใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานและยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยในส่วนของการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งหวังพัฒนา         
ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่   

 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาศักยภาพและระบบบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจน
ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่ก าหนดไว้ตามค าสั่งของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 
ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือแก้ไขสภาพ
ปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วนภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ 
และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากร
มนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ จากสภาพปัญหาดังกล่าว ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ               
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการสามารถปฏิบัติงานเพ่ือ
สนับสนุนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ทั้งระดับภาค และระดับจังหวัด  โดยหลักการท างานอย่างมี
ส่วนร่วม การกระจายอ านาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันของประเทศ 

  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการพัฒนา
ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายภารกิจส าคัญและเร่งด่วนให้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีศักยภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อนการปฏิรูป
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การศึกษาในภูมิภาคเพ่ือตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ                
มาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ด าเนินการส ารวจความต้องการจ าเป็นในการฝึกอบรมจาก
ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส าหรับน ามาเป็นข้อมูลในการจัดท าหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการในการน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้มากที่สุด จ านวน 4 หลักสูตร และน ามาจัดท าโครงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขึ้น  

4. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะ รวมถึงการแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

5. เป้าหมาย 

5.1 เชิงปริมาณ : บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ จ านวนทั้งสิ้น 320 คน ดังนี้  
1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น 80 คน   
2) หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน              

รวมเป็น 80 คน    
3) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน รวมเป็น  80 คน    
         4) หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน 
รวมเป็น 80 คน  

5.2 เชิงคุณภาพ : 
 1) ผู้เข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์                      

ที่หลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

6. วิธีด าเนินการ 
 

ขั้นตอนและกิจกรรม ระยะเวลา 

ขั้นตอนที่ 1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน ธันวาคม 2561 

ขั้นตอนที่ 2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดท าหลักสูตร มกราคม - กุมภาพันธ์  2562 
เมษายน - พฤษภาคม 2562 

ขั้นตอนที่ 3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ธันวาคม 2561 - พฤษภาคม 
2562 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนด มกราคม - มิถุนายน 2562 

ขั้นตอนที่ 5 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินการพัฒนา มิถุนายน - กรกฎาคม 2562 

ขั้นตอนที่ 6 ติดตามและประเมินผล มิถุนายน - กันยายน 2562 

ขั้นตอนที่ 7 ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานการด าเนินโครงการ สิงหาคม - กันยายน 2562 
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7. สถานที่ด าเนินการ  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  พฤศจิกายน 2561 - กันยายน 2562 

9. งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ส าหรับด าเนินการพัฒนาบุคลากร
กระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค จ านวน 4 หลักสูตร รายละเอียด
ดังนี้ 

9.1 กิจกรรม : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ด าเนินการพัฒนา จ านวน 2 รุ่น               
เป็นเงิน 370,000 บาท  (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

9.2 กิจกรรม : หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ด าเนินการพัฒนา จ านวน               
2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   

9.3 กิจกรรม : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ด าเนินการพัฒนา จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)   

9.4 กิจกรรม : หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด าเนินการพัฒนา
จ านวน 2 รุ่น เป็นเงิน 370,000 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  

9.5 กิจกรรม : ประชุมปฏิบัติการสรุปและจัดท ารายงานผลโครงการ เป็นเงิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการทุกกิจกรรมและทุกหลักสูตร 

10.  การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ 
10.1 ประเด็นความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 

1) การจัดท าหลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2) จ านวนผู้เข้ารับการพัฒนาไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
3) บุคลากรทางการศึกษาที่สมัครเข้ารับการพัฒนาไม่สามารถมาเข้ารับการพัฒนาได้ตามวัน เวลา                   

ที่ก าหนดที่อาจส่งผลให้จ านวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามท่ีก าหนด 
10.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง : ด้านการด าเนินงาน 

1) ศึกษาความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ก าหนดเนื้อหาของหลักสูตร 

2) เพ่ิมระยะเวลาและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เข้ารับการพัฒนาให้มากข้ึน 
3) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่าจ านวนที่ก าหนด และเพ่ิมช่องทางการสื่อสารกับผู้รับบริการให้มี

ความสะดวกในการติดต่อสื่อสารมากขึ้น 

11. การประเมินผล 
11.1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการพัฒนาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 
11.2 ประเมินความพึงพอใจต่อการเข้ารับการพัฒนาในแต่ละหลักสูตรโดยสอบถามความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

ต่อการให้บริการของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

12. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 
12.1 ร้อยละของผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินตามท่ีหลักสูตรก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
12.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนามีต่อการเข้ารับการพัฒนาตามหลักสูตรที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 85 
 



๗ 
 

13. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
13.1 บุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ มีศักยภาพและสมรรถนะที่สอดคล้องและเหมาะสมในการปฏิบัติงานเพ่ือ

สนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
13.2 กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการสามารถสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษา                     

ในภูมิภาคได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการในพ้ืนที่และส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็น
ทรัพยากรมนุษย์และก าลังคนที่ส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

14. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์  กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย  กลุ่มวิจัยและพัฒนาสถาบัน

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  และ
ปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และก าหนดเป้าหมายส าหรับการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ในระยะ ที่ 3 (พ.ศ.2560 - 2564)               
มีความจ าเป็นต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม   นอกจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้บัญญัติให้มีขั้นตอน                  
การปราบปรามการทุจริตดังกล่าวแล้ว ยังได้ก าหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย โดยให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือ
สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  รวมทั้งก าหนดหน้าที่ของรัฐไว้ด้วยว่า  “รัฐต้องส่งเสริม 
สนับสนุนและให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและ
ภาคเอกชนและจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้าน
การทุจริตหรือชี้เบาะแสโดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” และเพ่ือให้การปราบการทุจริต
ประสบผลส าเร็จได้จริงต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนา  “คน” ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดย
การส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรหรือแนวทางการปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจและเกิดจิตส านึกด้าน                     
การต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็งโดยต้อง
ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม  มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ที่ส าคัญต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลเพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)  จึงได้จัดท าหลักสูตรส าหรับ
วิทยากร ป.ป.ช. บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต และการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
 

 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญดังกล่าวจึงได้มอบหมายให้
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาครูและบุคลากร
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ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือขับเคลื่อน การ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ให้กับบุคลากร
ของส านั กงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจั งหวัด เ พ่ือตอบสนองงานนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ  

2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

  2.1 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตและการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร  

2.2 เพ่ือสร้างวิทยากรที่มีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ                 
2.3 เพ่ือสร้างเครือข่ายวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

3. โครงสร้างของหลักสูตร 

 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ประกอบด้วย 6  วิชา ดังนี้ 
 วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 ชั่วโมง) 

 วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (3 ชั่วโมง) 
 วิชาที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (3 ชั่วโมง) 
 วิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (6 ชั่วโมง) 
                วิชาที่ 5 วางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
         (3 ชั่วโมง) 
 วิชาที่ 6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  (3 ชั่วโมง) 

4. ระยะเวลาในการพัฒนา 

 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ใช้เวลาในการพัฒนา จ านวน 
24 ชั่วโมง  

5. แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการ ดังนี้  
       5.1 ใช้กระบวนการ Active Learning 

5.2 การบรรยาย 
       5.3 การคิดวิเคราะห์ 
                5.4 กรณีศึกษา 
 5.5 การท ากิจกรรมกลุ่ม 
 5.6 การอภิปรายกลุ่ม 
 5.7 กรณีโครงการ STRONG 
 5.8 การฝึกปฏิบัติจริง 

5.9  กิจกรรม  Reflection and AAR 
 5.10 การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 
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6. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา 
 6.1 เอกสารประกอบการพัฒนา 

6.2 PowerPoint  
6.3 วีดิทัศน์ 
6.4 สารคดี  
6.5 ภาพยนตร์สั้น  
6.6 ใบงาน หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม 

7. การประเมินผล  
 7.1 ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการพัฒนา 

7.2  ประเมินการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร  
7.3  ประเมินชิ้นงาน 
7.4  ประเมินระยะเวลาการพัฒนา 

8. เกณฑ์การประเมินผล 
 8.1 ประเมินการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร ประเมินชิ้นงาน และประเมินพฤติกรรม ต้องได้ 
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

      8.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา  ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 

9. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา 
                9.1 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
 9.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
                9.3 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 
                9.4 เป็นบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
                9.5 เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรก าหนด 

10. คุณสมบัติของวิทยากร 
  10.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชานั้นเป็นอย่างดี 
           10.2 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นอย่างดี  
  10.3 สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการท ากิจกรรม 
         10.4 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี 
                10.5 มีหลักจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่ 
 
 
 
 
 



๑๐ 
 

11. รายละเอียดการเรียนรู้แต่ละวิชา 
 

วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 ชั่วโมง) 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง แนวคิดเก่ียวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่นรวม เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การพัฒนาสามารถน าไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน 

เกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
2. เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้อย่างถูกต้องในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ 

ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  

เนื้อหาสาระ  
1. ความหมายของการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รูปแบบของ 

การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  

(ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544, ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544, ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543)  

3. วิธีคิดแบบฐาน 10 (Analog thinking) ฐาน 2 (Digital thinking)   
4. บทบาทของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ (มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น  

ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น)   
5. กรณีตัวอย่างการคิดแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

 

แนวทางการพัฒนา  
 จัดกิจกรรมทั้ง 5 เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
 PowerPoint วีดิทัศน์ ภาพยนตร์สั้น ใบงาน หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

การประเมินผล 
  การประเมินชิ้นงาน   



๑๑ 
 

วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (3 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต ความเป็นพลเมืองที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต กรณีศึกษาปรากฏการณ์ทีเ่กิดข้ึนในประเทศและต่างประเทศ 
อันสะท้อนถึงความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าไปถ่ายทอดได้อย่างถูกต้อง 

และน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน 

เกี่ยวกับความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต  
2. เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไดอ้ย่างถูกต้องในเรื่องความอายและความไม่ทนต่อ             

การทุจริต ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 

เนื้อหาสาระ  
1. ความอายต่อการทุจริต  

- แนวคิดเก่ียวกับความอายต่อการทุจริต 
2.  ความไม่ทนต่อการทุจริต  
    - ความเป็นพลเมืองที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

   - แนวคิดเก่ียวกับความไม่ทนต่อการทุจริต 
                      3.  ตัวอย่างความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงออกถึงการไม่ทนต่อการทุจริต   
        4.  ลงโทษทางสังคม  
                5.  ช่องทางและวิธีการร้องเรียนการทุจริต  
                6.  มาตรการคุ้มครองช่วยเหลือพยานของส านักงาน ป.ป.ช. และกฎ ก.พ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการ การให้บ าเหน็จความชอบ การกันเป็นพยาน การลดโทษ และการให้การคุ้มครองพยานฯ   
 

แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมทั้ง 6 เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย การคิด
วิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม  
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา   
 PowerPoint วีดิทัศน์ หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
 
การประเมินผล 
               การประเมินชิ้นงาน 
  



๑๒ 
 

วิชาที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (3 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับที่มา ความหมายของโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต การน า 
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตไปประยุกต์ในบริบทต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสามารถน าไป
ถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องและน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประเมิน 

เกี่ยวกับการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  
2. เพ่ือให้สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ไดอ้ย่างถูกต้องในเรื่องการประยุกต์หลักความพอเพียง  

ด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม  
 

เนื้อหาสาระ  
1. ต้นแบบความพอเพียง (ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)   
2. ความหมายของการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต  

ซึ่งคิดค้นโดย รองศาสตราจารย์ ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ในปี พ.ศ. 2560  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

ค าอธิบายความหมายของ “STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” 
    

๑.  S (sufficient) : ความพอเพียง ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับประยุกต์เป็นหลักความพอเพียงในการท างาน  การด ารงชีวิต การพัฒนาตนเองและ
ส่วนรวม รวมถึงการป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน   

 ความพอเพียงต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ของมนุษย์แม้ว่าจะแตกต่างกันตามพ้ืนฐาน  แต่การตัดสินใจว่า            
ความพอเพียงของตนเองต้องตั้งอยู่บนความมีเหตุมีผล รวมทั้งต้องไม่เบียดเบียนตนเอง  ผู้อ่ืนและส่วนรวม              
ความพอเพียงดังกล่าวจึงเป็นภูมิคุ้มกันให้บุคคลนั้นไม่กระท าการทุจริต ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge)  
และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)  

 ๒. T (transparent) : ความโปร่งใส  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนต้องปฏิบัติงาน
บนฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ดังนั้น จึงต้องมีและปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ  ระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎหมาย 
ด้านความโปร่งใส ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) และปลุกให้ตื่นรู้ (realise)  
 ๓.  R  (realize) : ความตื่นรู้ ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักรู้ถึงรากเหง้าของปัญหาและภัยร้ายแรงของการทุจริตประพฤติมิชอบภายในชุมชนและประเทศ         
ความตื่นรู้จะบังเกิดเม่ือได้พบเห็นสถานการณ์ท่ีเสี่ยงต่อการทุจริต ย่อมจะมีปฏิกิริยาเฝ้าระวังและไม่ยินยอมต่อการ
ทุจริตในที่สุด ซึ่งต้องให้ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) เกี่ยวกับสถานการณ์การทุจริตที่เกิดขึ้น ความร้ายแรง
และผลกระทบต่อระดับบุคคลและส่วนรวม  
 ๔. O (onward) : มุ่งไปข้างหน้าผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชนมุ่งพัฒนาและ 
ปรับเปลี่ยนตนเองและส่วนรวมให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนบนฐานความโปร่งใส  ความพอเพียงและ          
ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างไม่ย่อท้อ ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจ (knowledge) ในประเด็นดังกล่าว  
 ๕.  N (knowledge) : ความรู้  ผู้น า ผู้บริหาร บุคคลทุกระดับองค์กรและชุมชน  ต้องมีความรู้               
ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ไปใช้ สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินได้อย่างถ่องแท้ในเรื่องสถานการณ์              
การทุจริต ผลกระทบที่มีต่อตนเองและส่วนรวม ความพอเพียงต้านทุจริต  การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมที่มีความส าคัญยิ่งต่อการลดการทุจริตในระยะยาว รวมทั้ง ความอายไม่กล้าท าทุจริตและ
ความไม่ทนเม่ือพบเห็นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเพ่ือสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต    

๖. G (generosity) : ความเอ้ืออาทร คนไทยมีความเอ้ืออาทร มีเมตตา มีน้ าใจต่อกันบนฐานของจิต
พอเพียงต้านทุจริต ไม่เอ้ือต่อการรับหรือการให้ผลประโยชน์หรือต่อพวกพ้อง  
 

แนวทางการพัฒนา  
 จัดกิจกรรมทั้ง 2 เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การอภิปราย             
กรณีโครงการ STRONG การบรรยาย 
  

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
 PowerPoint สารคดี หรือสื่ออ่ืน ๆ ที่เหมาะสม  
 

การประเมินผล 
               การประเมินชิ้นงาน   



๑๔ 
 

วิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (6 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
  ศึกษาและฝึกปฏิบัติกิจกรรมโดยมีบทบาทในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในประเด็นใดประเด็น
หนึ่งจาก 3 ประเด็น คือ 1. การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2. ความอาย
และความไม่ทนต่อการทุจริต 3. การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล  STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต โดย
เลือกใช้เทคนิคการฝึกอบรมแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสมกับเนื้อหา 
  

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือฝึกทักษะการเป็นวิทยากรที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ในเรื่องการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนและความอายต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต 
 

เนื้อหาสาระ ประกอบด้วย  
 การฝึกปฏิบัติถ่ายทอดความรู้ ตามท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม   

 

แนวทางการจัดกิจกรรม  
 - 3 ชั่วโมงแรก ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาคนแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรโดยสุ่มหัวข้อวิชา               
การบรรยายจาก 3  วิชา โดยให้วิทยากรประเมิน 
  - ๓ ชั่วโมงหลัง วิทยากรให้ข้อเสนอแนะกระบวนการหลากหลาย 
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา 
 PowerPoint ฝึกปฏิบัติ หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
 

การประเมินผล 
               การประเมินชิ้นงาน 
 
 
 
 

  



๑๕ 
 

วิชาที่ 5 การวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจรติ (3 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคม     
ที่ไม่ทนต่อการทุจริต ตามประเด็น ชื่อโครงการหรือกิจกรรม หลัการและเหตุผล วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย 
สถานที่ด าเนินการ ระยะเวลา งบประมาณ วิธีด าเนินการ ผลส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 
 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือฝึกปฏิบัติการวางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต 
 

เนื้อหาสาระ  
1. หลักการและเหตุผล 
2. วัตถุประสงค์ 
3. กลุ่มเป้าหมาย 
4. สถานที่ 
5. ระยะเวลา 
6. งบประมาณ 
7. วิธีด าเนินการ 
8. ผลส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรม 

 

แนวทางการพัฒนา  
 จัดกิจกรรมทั้ง 8 เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย 
การคิดวิเคราะห์กรณีศึกษา การท ากิจกรรมกลุ่ม  การอภิปรายกลุ่ม 
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา  
 PowerPoint ใบงาน หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

 

การประเมินผล 
  การประเมินชิ้นงาน   



๑๖ 
 

วิชาที่ 6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ( 3 ชั่วโมง) 
 

ค าอธิบายรายวิชา  
 ศึกษาและเรียนรู้แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมละลายพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมหรือเกมเป็นสื่อ 
เรียนรู้เทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ 
2. เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการพัฒนารู้สึกสนุกสนาน ไม่รู้สึกว่าถูกสอนและ 

เรียนรู้ได้ในระยะสั้น 
3. เพ่ือช่วยให้เกิดทัศนคติท่ีดีต่อกัน มีความเข้าใจ เห็นใจ และลดความขัดแย้ง 

 

เนื้อหาสาระ  
1. การเลือกกิจกรรม 
2. ขั้นตอนการด าเนินกิจกรรม 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนินกิจกรรม 
   

แนวทางการพัฒนา 
 จัดกิจกรรมทั้ง 3 เนื้อหาสาระให้สอดคล้องกันโดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การบรรยาย  
การท ากิจกรรมกลุ่ม หรือเกมเป็นสื่อ   
 

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา   
 PowerPoint วีดิทัศน์ หรือสื่ออ่ืนๆ ที่เหมาะสม  
 

การประเมินผล 
               การประเมินชิ้นงาน 
    



๑๗ 

 

บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำร 
 

   ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรอนุมัติให้สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำร
ศึกษำด ำเนินโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำ                           
ในภูมิภำค หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต จ ำนวน 2 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 1 
ระหว่ำงวันที่ 11 - 14 กุมภำพันธุ์ 2562 และ รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 25 - 28 กุมภำพันธ์ ณ ห้องประชุม B 5202                 
อำคำรเฉลิมพระเกียรติ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ซึ่งมีเนื้อหำหลักสูตร 
ประกอบด้วย 5 รำยวิชำ ดังนี้ 
 วิชำที่ 1 กำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 ชั่วโมง) 

 วิชำที่ 2 ควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต (3 ชั่วโมง) 
 วิชำที่ 3 กำรประยุกต์หลักควำมพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต (3 ชั่วโมง) 
 วิชำที่ 4 กำรฝึกปฏิบัติกำรเป็นวิทยำกร (6 ชั่วโมง) 
                วิชำที่ 5 วำงแผนกำรจัดโครงกำรหรือกิจกรรมผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต 
        (3 ชั่วโมง) 
 วิชำที่ 6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  (3 ชั่วโมง) 

 

กลุ่มเป้ำหมำย 
  บุคลำกรส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำคและส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครปฐม เขต 1, 2 รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 88 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. แบบประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ 
 2. แบบประเมินวิทยำกรรำยวิชำ 
 3. แบบประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ 
 4. แบบประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำ  
  

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
ระหว่ำงและหลังเสร็จสิ้นกำรพัฒนำ  
 2. กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำระหว่ำงด ำเนินกำร
พัฒนำ  โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์  
 3. กำรประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับกำรพัฒนำหลังเสร็จสิ้นกำร
พัฒนำ โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์ 
 4. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำศักยภำพ เก็บรวบรวมข้อมูลจำกผู้เข้ำรับ
กำรพัฒนำหลังเสร็จสิ้นกำรพัฒนำ โดยใช้แบบสอบถำมออนไลน์ 

 



๑๘ 

 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 1. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำจำกกำรฝึกปฏิบัติ ชิ้นงำน พฤติกรรมและ
ระยะเวลำกำรพัฒนำของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำระหว่ำงและหลังเสร็จสิ้นกำรพัฒนำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรใช้
ค่ำควำมถ่ี ค่ำร้อยละ และวิเครำะห์เนื้อหำ 
 2. กำรประเมินผลวิทยำกรรำยวิชำ วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย 
ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์เนื้อหำ 
 3. กำรประเมินหลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริต วิเครำะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์เนื้อหำ 
 4. กำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึกษำธิกำรเพ่ือกำร
ขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึกษำในภูมิภำค หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้น ำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน                     
ต่อกำรทุจริต วิเครำะห์ข้อมูลโดยใช้ค่ำควำมถี่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน และวิเครำะห์เนื้อหำ 



๑๙ 

 

บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 

  การวิเคราะห์ผลการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 2 รุ่น 
ได้แก่ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธุ์ 2562 และ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 25 - 28 กุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุม             
B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล  

STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตและการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร รวมทั้งเป็นวิทยากรที่มีทักษะและสามารถ
ขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอ่ืน ๆ และมีเครือข่ายวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต โดยผลการประเมินการพัฒนา มีดังนี้ 
 1. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร  
 2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา  
 3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา  
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ 

ผลการประเมินการพัฒนา จ านวน 2 รุ่น แบ่งออกเป็น 

1. ผลการประเมินการเรียนรู้  
      รุ่นที่ 1  ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวน 42 คน ผ่านเกณฑก์ารพัฒนาทั้ง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ซ่ึงมีผลการประเมินดังนี้ 
         1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
เวลาครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
            2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตร
ครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 

      รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวน 46 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 
ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 
  1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา 
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 คน  
   2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู ้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตร
จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 คน  
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ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
 

รายการ รุ่นที่ 1 
 

รุ่นที่ 2 
 

 
ความถี่ 

(N = 42) 
ร้อยละ 

ความถี่ 
(N = 46) 

ร้อยละ 

1. เพศ 
    1.1 ชาย 15 35.71 16 34.78 
    1.2 หญิง 27 64.29 30 65.22 
2. ต าแหน่ง 
    2.1 ศึกษานิเทศก์ 10 23.81 16 34.78 
    2.2 นักวิชาการศึกษา 7 16.67 4 8.70 
    2.3 นักทรัพยากรบุคคล 5 11.92 7 15.22 
    2.4 นิติกร 4 9.52 8 17.39 
    2.5 นักจัดการงานทั่วไป 4 9.52 4 8.70 
    2.6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 4 9.52 3 6.52 
    2.7 ผู้อ านวยการโรงเรียน 4 9.52 - - 
    2.7 อื่น ๆ 4 9.52 4 8.70 
3. สังกัด 
    3.1 ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 16.67 11 23.91 
    3.2 ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 30 71.43 35 76.09 
    3.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          ประถมศึกษา 

5 11.90 - - 

 จากตารางที่ 1  พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา มีดังนี้ 

     รุ่นที่ 1  
 ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 42 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.29 และ 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.71 ด้านต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งศึกษานิเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 23.81
รองลงมา คือ นักวิชาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.67 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 11.91 นิติกร                  
นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และต าแหน่งอ่ืน ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 9.52 
 สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ ส านักงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
71.43 รองลงมา คือ ส านักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 16.67 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตามล าดับ 
 

     รุ่นที่ 2 
 ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 46 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.22 และเพศ
ชาย คิดเป็นร้อยละ 34.78 ด้านต าแหน่งส่วนใหญเ่ป็นต าแหน่งศึกษานิเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 34.78 รองลงมา 
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คือ นิติกร คิดเป็นร้อยละ 17.39 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 15.22 นักวิชาการศึกษา นักจัดการ
งานทั่วไป และต าแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามล าดับ   
 สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ ส านักงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
76.09 รองลงมา คือ ส านักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 23.91 ตามล าดับ 
 
.2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา 

 การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ                 
การทุจริต แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ 
 

ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา รุ่นที่ 1  

ตารางที่ 2  การประเมินผลวิทยากรรายวิชา 
 

รายการประเมิน 

การคิดแยกแยะ
ระหว่าง

ผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ความอายและ
ความไม่ทนต่อ

การทุจริต 

การประยุกต์หลกั
ความพอเพียง

ด้วยโมเดล 
STRONG :              

จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

การฝึกปฏิบัติการ
เป็นวิทยากร 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถ 
ในเนื้อหาท่ีใช้พัฒนา 

4.86 0.35 4.82 0.39 4.97 0.16 4.82 0.45 

วิทยากรพูดได้ตรงประเด็น ชัดเจน 4.81 0.4 4.87 0.34 4.97 0.16 4.79 0.47 
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.7 0.57 4.71 0.61 4.95 0.23 4.87 0.34 
วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับพัฒนา              
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.78 0.42 4.53 0.65 4.70 0.78 4.87 0.34 

บุคลิกภาพของวิทยากร 4.81 0.4 4.71 0.57 4.92 0.28 4.76 0.48 
เอกสารประกอบการอบรม ชัดเจน  
เข้าใจง่าย 

4.43 0.69 4.63 0.54 4.78 0.48 4.68 0.46 

การใช้สื่อประกอบมีความเหมาะสม 4.59 0.6 4.63 0.54 4.78 0.48 4.76 0.43 
ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.59 0.64 4.61 0.64 4.78 0.48 4.82 0.39 
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อ 
การบรรยาย 

4.76 0.43 4.76 0.43 4.87 0.35 4.79 0.41 

เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์  
น าไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ 

4.78 0.48 4.76 0.43 4.84 0.37 4.84 0.36 

ค่าเฉลี่ยรายวิชา 4.71 0.50 4.70 0.51 4.86 0.38 4.80 0.41 
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 จากตารางที่ 2  การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง                
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาการประยุกต์
หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(  = 4.86, S.D. = 0.38)    
 อันดับรองลงมา คือ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.80, 
S.D. = 0.41)   
 และอันดับสุดท้าย คือ วิชาการความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ( = 4.70, S.D. = 0.51)  

 
ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและสิ่งที่เห็นว่าควรปรับปรุงต่อวิทยากรรายวิชา รุ่นที่ 1 
1.  วิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รุ่นที่ 1 
  1.2 สิ่งท่ีพอใจวิทยากร 

- อธิบายเนื้อหาสาระของวิชาได้เข้าใจดีมาก มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรได้ดี เข้าใจง่าย  
  ชัดเจน ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เครียด เป็นกันเอง สามารถร่วมกิจกรรมได้ ความถี่ = 6  
- เปิดโอกาสให้แสดงออก เก่ง มีเทคนิค อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส  ความถี่ =  6   
- วิทยากรเป็นกัลยาณมิตร พยามยามให้ความรู้ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ความถ่ี = 6   
- มีความรู้และมีเทคนิคในการใช้ภาษาและใช้สื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจนดีมาก ความถ่ี = 5   
- อธิบายได้ขัดเจน ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจและตอบค าถาม ความถี่ =  4   
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะน าพาไปสู่เป้าหมายความส าเร็จ จึงขอให้ป.ป.ช.จัดให้มีหลักสูตรดีดีแบบนี้ 
  ให้ข้าราชการทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง  ความถี่ =  4   
- มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง  ความถี่ =  2  

1.1 สิ่งท่ีไม่พึงพอใจวิทยากร  - 

1.3 สิ่งท่ีท่านเห็นว่าควรปรับปรุง    
          - ควรเพิ่มระยะเวลาในการบรรยายเนื้อหา และกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ ความถี่ = 5   
          - สื่อน าเสนอ  ความถี่ =  4   
 

2. วิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 
 2.1 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร  

- วิทยากรเป็นต้นแบบที่รู้สึกเลื่อมใส น่าศรัทธา  ความถี่ =  8   
- องค์ความรู้ของวิทยากร  ความถี่ =  8   
- วิทยากรเป็นกัลยาณมิตร ความถ่ี =  6   
- มีความชัดเจนในเนื้อหา  ความถี่ =  6   
- มีความรู้ เนื้อหาขัดเจน ความถ่ี =  6   
- การน าเสนอดีมากมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ความถี่ =  6   
- สื่อน่าสนใจ ตรงกับเนื้อหาวิชา ความถี่ =  4   
- พูดไดเ้ข้าใจง่าย  ความถี่ =  5   
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 2.2 สิ่งท่ีไม่พึงพอใจวิทยากร  - 
 

2.3 สิ่งท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง    
      - ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้และมีการฝีกปฏิบัติจริง ความถี่ = 4   

 

3. วิชาการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รุ่นที่ 1 
    3.1 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร   

- เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามรถเป็นแบบอย่างที่ดี มีความประทับใจ ความถี่ = 8   
- เป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดยอดเยี่ยมทั้งสามท่าน ความถี่ =  8   
- สัมผัสได้ถึงความดี ความพอเพียงที่ระเบิดจากข้างในของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ความถี่ =  6   
- พูดได้ชัดเจนตรงเนื้อหา ความถ่ี =  6   
- วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณค่าทางวิชาการจริง ๆ ความถี่ = 6   
- ภาพรวมทุกเรื่องในตัววิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดีมาก ๆ เป็นผู้ทรงคุณค่าทั้งสามท่าน ความถี่ =  5  
- ความชัดเจนในกิจกรรมและการถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ความถี่ =  5  
- การน าหลักพระพุทธศาสนามาประกอบใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความถี่ =  4   
- วิธีการให้ความรู้  ความถี่ =  4   
- วิทยากรมีความเป็นกันเอง ความถี่ =  4   

 3.2 สิ่งท่ีไม่พึงพอใจ  - 
 

 3.3 สิ่งท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง 
          - ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้และมีการฝีกปฏิบัติจริง ความถี่ =  3   

 

4. วิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร รุ่นที่ 1 
 4.1 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร  

- มีความเป็นกัลยาณมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก พูดเข้าใจง่าย ความถี่ =  6   
- มีความรู้ ความสามารถในหลักการถ่ายทอดกิจกรรม และบุคลิกภาพดีมาก ความถ่ี =  5   
- มีรูปแบบการให้ความรู้ทีเ่ก่งรอบด้าน ความถี่ =  5   
- มีเทคนิคในการกระตุ้นผู้เข้าร่วมการพัฒนายอดเยี่ยม ความถี่ =  3   

 4.2 สิ่งท่ีไม่พึงพอใจวิทยากร - 
 

 4.3 สิ่งท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง  
           - ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากขึ้น ความถี่ =  3   
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ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา รุ่นที่ 2   
 

รายการประเมิน 

การคิดแยกแยะ
ระหว่าง

ผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์
ส่วนรวม 

ความอายและ
ความไม่ทนต่อ

การทุจริต 

การประยุกต์หลกั
ความพอเพียง

ด้วยโมเดล 
STRONG :              

จิตพอเพียงต้าน
ทุจริต 

การฝึกปฏิบัติการ
เป็นวิทยากร 

  S.D.   S.D.   S.D.   S.D. 

วิทยากรมีความรู้ความสามารถใน
เนื้อหาที่ใช้พัฒนา 

4.84 0.44 4.61 0.49 4.89 0.31 4.72 0.46 

วิทยากรพูดได้ตรงประเด็น ชัดเจน 4.79 0.47 4.67 0.48 4.89 0.31 4.66 0.48 
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย 4.74 0.5 4.47 0.56 4.73 0.56 4.66 0.48 
วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับพัฒนามี
ส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4.61 0.55 4.67 0.48 4.68 0.47 4.78 0.42 

บุคลิกภาพของวิทยากร 4.74 0.5 4.42 0.69 4.89 0.31 4.78 0.42 
เอกสารประกอบการอบรม ชัดเจน  
เข้าใจง่าย 

4.16 0.68 4.39 0.73 4.68 0.67 4.41 0.71 

การใช้สื่อประกอบมคีวามเหมาะสม 4.42 0.64 4.31 0.79 4.68 0.67 4.59 0.61 
ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ 4.37 0.63 4.33 0.68 4.62 0.59 4.28 0.92 
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อ 
การบรรยาย 

4.74 0.5 4.44 0.61 4.84 0.50 4.59 0.61 

เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ 
น าไประยุกต์ใช้กับการปฏิบัตไิด ้

4.68 0.53 4.56 0.61 4.84 0.50 4.72 0.46 

ค่าเฉลี่ยรายวิชา 4.61 0.54 4.49 0.61 4.77 0.49 4.62 0.56 
 

   

 จากตารางที่ 2 การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาการประยุกต์
หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด                 
(  = 4.77, S.D. = 0.49)   
 อันดับรองลงมา คือ วิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด                 
( = 4.62, S.D. = 0.56)   
 และอันดับสุดท้าย คือ ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก              
( = 4.49, S.D. = 0.61) 
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ความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจและสิ่งที่เห็นว่าควรปรับปรุงที่มีต่อวิทยากรรายวิชา รุ่นที่ 2   

1. วิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รุ่นที่ 2 
       

 1.1 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร  
- มีความตั้งใจในการสื่อสารและมบีุคลิกลักษณะดีมาก ความถี่ = 12 
- สอนทั้งหลักธรรมและกฎหมาย รวมทั้งวิธีปฏิบัติ  ความถี่ = 8  
- น้ าเสียงฟังชัดเจน สื่อสารได้เข้าใจง่าย สุภาพ เป็นกันเอง ท าให้ไม่เครียด ความถี่ = 6 
- การใช้สื่อน าเสนอประกอบการบรรยายท าให้เข้าใจได้ดียิ่งขึ้น เช่น เกมส์ kahood ความถี่ = 5 
- วิทยากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาก ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ตรงประเด็น และเป็น 
   ธรรมชาต ิ

 

 1.2 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร   - 
 

 1.3 สิ่งท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง     
- ควรเพ่ิมกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กับผู้อบรมในระหว่างเสนอเนื้อหา  ความถี่ = 4 
- ควรมีเอกสารประกอบการอบรมให้เพ่ิมข้ึนในเนื้อหาที่เป็นตัวอย่าง ความถ่ี = 2 
- ควรเพ่ิมการอภิปรายซักถามให้ด้วย ความถี่ = 2 

2. วิชาความอายความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 2 
 2.1 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร   

- มีความรู้ความสามารถ อธิบายได้ชัดเจน สื่อสารได้ดี ความถ่ี = 9 
- ความตั้งในการสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ความถี่ = 7 
- มีบุคลิกภาพในการน าเสนอได้ดี การใช้พื้นท่ี ความถี่ = 6 
- ตอบข้อซักถามได้ตรงประเด็น ความถี่ = 6 
- สื่อประกอบการบรรยาย ความถี่ = 5 

 1.2 สิ่งท่ีไม่พึงพอใจวิทยากร - 

 1.3 สิ่งท่ีท่านเห็นว่าควรปรับปรุง 
          - เปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมซักถามมากขึ้น ความถี่ = 3 
          - เพ่ิมเนื้อหาและตัวอย่างเหตุการณ ์ ความถี่ = 2 

3. วิชาประยุกตห์ลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รุ่นที่ 2 
 3.1 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร  
          - ความรู้ความสามารถและประสบการณ์มาก ถ่ายทอดเนื้อหาได้ดี ชัดเจน ตรงประเด็น ความถี่ = 9 

- วิทยากรเป็นบุคคลต้นแบบ ทรงคุณค่า มีความรอบรู้ตรงหัวข้อทีบ่รรยาย ความถี่ = 6 
           - น าไปประยุกต์ใช้ได้จริง ความถี่ = 6 
           - การถอดประสบการณ์ การมีส่วนร่วม ความถี่ = 5 
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- วิทยากรมีความสามารถบรรยายให้เข้าใจได้ง่ายจากสิ่งใกล้ตัวในชีวิตประจ าวัน ท าให้เข้าใจถึง 
   พ้ืนฐานที่มาของโมเดล เข้าใจธรรมชาติ ซึ่งเป็นแรงบันดาลใจในการท างานได้ ความถี่ = 5 

 3.2 สิ่งท่ีไม่พึงพอใจวิทยากร  

 3.3 สิ่งท่ีเห็นว่าควรปรับปรุง 
           - เพ่ิมระยะเวลาหลักสูตรอีก 2 วัน  ความถี่ = 4 
           - เพ่ิมวิธีการสร้างจิตส านึกที่หลากหลายรูปแบบที่สามารถน าไปขับเคลื่อนได้ ความถี่ = 2 
           - เพ่ิมวิธีการบรรยายควรมีมากกว่าอธิบาย ความถี่ = 2 

4. วิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร รุ่นที่ 2 
 

 4.1 สิ่งท่ีพึงพอใจวิทยากร  
          - เป็นบุคคลที่มคีวามรู้ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องที่ถ่ายทอด ความถี่ = 12 
          - บรรยายและมีการฝึกปฏิบัติ ความถี่ = 9 
          - บรรยายสนุกสนานและยกตัวอย่าง ท าให้ได้ความรู้ สร้างการมีส่วนร่วม ความถี่ = 6 
          - เป็นวิทยากรมืออาชีพโดยแท ้ความถี่ = 3 

 4.2 สิ่งท่ีไม่พึงพอใจวิทยากร    - 
 

 4.3 สิ่งท่ีท่านเห็นว่าควรปรับปรุง 
          - ควรเพิ่มระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ  ความถี่ = 4 
          - ควรเพ่ิมเรื่องการแต่งกายและบุคลิกภาพในการพูดโน้มน้าวจิตใจ ความถี่ = 1 
3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา 
 การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ 
การทุจริต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 พบว่า   
ตารางที่ 3  ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา  
 

เน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรียนรู้ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 1 

 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 2 

 
  S.D. แปลค่า   S.D. แปลค่า 

1. โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม 4.69 0.47 มากที่สุด 4.65 0.59 มากที่สุด 
2. การจดัล าดับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร 
    มีความเหมาะสม 

4.72 0.45 มากที่สุด 4.57 0.60 มากที่สุด 

3. ช่ือสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเหมาะสม       
    - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
      กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.75 0.44 มากที่สุด 4.76 0.43 มากที่สุด 

    - ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 4.83 0.38 มากที่สุด 4.68 0.58 มากที่สุด 
    - การประยุกต์หลักความพอเพยีงด้วยโมเดล STRONG :  
      จิตพอเพียงต้นทุจริต 

4.72 0.45 มากที่สุด 4.70 0.57 มากที่สุด 

    - การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 4.67 0.48 มากที่สุด 4.70 0.57 มากที่สุด 
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เน้ือหาสาระและกจิกรรมการเรียนรู้ 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 1 

 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 2 

 
  S.D. แปลค่า   S.D. แปลค่า 

4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรสอดคล้องกับ 
    วัตถุประสงค์ของหลักสตูรในระดับใด   

      

    - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
      กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.86 0.35 มากที่สุด 4.65 0.48 มากที่สุด 

    - ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 4.72 0.45 มากที่สุด 4.65 0.59 มากที่สุด 
    - การประยุกต์หลักความพอเพยีงด้วยโมเดล STRONG :  
      จิตพอเพียงต้นทุจริต 

4.72 0.45 มากที่สุด 4.58 0.60 มากที่สุด 

    - การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 4.72 0.45 มากที่สุด 4.68 0.47 มากที่สุด 
5. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลกัสูตรเป็นประโยชน์ 
    ต่อการน าไปพัฒนางาน 

      

    - การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
      กับผลประโยชน์ส่วนรวม 

4.72 0.45 มากที่สุด 4.73 0.45 มากที่สุด 

    - ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต 4.75 0.44 มากที่สุด 4.70 0.57 มากที่สุด 
    - การประยุกต์หลักความพอเพยีงด้วยโมเดล STRONG :  
      จิตพอเพียงต้นทุจริต 

4.69 0.47 มากที่สุด 4.68 0.58 มากที่สุด 

    - การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 4.67 0.48 มากที่สุด 4.68 0.58 มากที่สุด 
6. กิจกรรมการพัฒนาในหลักสตูรเอื้อต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนา 

4.67 0.48 มากที่สุด 4.51 0.61 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.73 0.45 มากที่สุด 4.66 0.55 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 93.89 93.21 

 

 จากตารางที่ 3 การประเมินผลหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริตรุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 พบว่า 
ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา รุ่นที่ 1  

จากการผลการประเมินหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
รุ่นที ่1 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.45) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ  เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมสอดคล้องกับ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.86, S.D. = 0.35)   

 อันดับรองลงมา คือ ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต               
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, S.D. = 0.38)   

 และอันดับสุดท้าย คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมีความ
เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนางาน รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67, S.D. = 0.48) 
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7. ด้านระยะเวลา      
- เหมาะสมแล้ว ความถี่ = 5   
- ควรเพิ่มเป็น 5 วัน เพ่ือความชัดเจนของเนื้อหา ความถี่ = 5  ราย 
- ค่อนข้างมากเกินไป ความถี่ = 2  

   
8. วิชาใดท่ีควรจัดให้มีเพ่ิมเติมในหลักสูตร เพราะอะไร 

- วิชาการฝึกเป็นวิทยากรและหลักการเป็นวิทยากรมืออาชีพ  ความถี่ = 6   
- หลักสูตรส าหรับผู้บริหาร เนือ่งจากเป็นผู้น าองค์กร ความถี่ = 4 
- การวิเคราะห์กฎหมาย ผู้เข้ารับการอบรมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย ทุกคนควรรู้กฎหมาย  ความถ่ี = 3  
- การคิดแยกแยะ ความถี่ = 3 ราย 

 

9. วิชาใดท่ีไม่จ าเป็นต้องมีในหลักสูตร เพราะอะไร  
    - ไม่มี       ความถี่ =  12  ราย 

10. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้ 
- ได้มีความรู้ คิดแยกแยะเป็น ละอายและไม่ทนต่อความทุจริต และปฏิบัติตนเพ่ือเป็นแบบอย่าง 
  ด้านความสุจริต และเผยแพร่ความรู้เมื่อมีโอกาส  ความถี่ = 8  
- ได้รับความรู้เพ่ิมข้ึน น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันและน าความรู้ที่ได้รับไปเป็นวิทยากรได้ ความถี่ = 8  
- ได้ความรู้ จาก ป.ป.ช.ท าให้ได้จิตส านึกสามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้ดียิ่งขึ้น ความถี่ = 6 
- ได้องค์ความรู้ใหม่ ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร 
  สู่เป้าหมายความส าเร็จ  ความถี่ =  5  
- ได้รับความรู้วิธีคิดแยกแยะเรื่องส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ชัดเจนมากขึ้น ความถี่ = 4  
- สร้างจิตส านึก และสร้างทัศนคติที่ดี ความถี่ =  3  
- เทคนิคการเป็นวิทยากร ความถี่ = 3   
- มีความตระหนักรู้เพ่ิมขึ้นในการไปถ่ายทอดหรือไปสอนผู้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการไม่ทนต่อทุจริต ความถี่ = 3  
- ได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและได้ถูกต้องเป็นอย่างดี ความถี่ = 2  
- ได้รับความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มข้ึน  ความถี่ = 2  
- ได้รับความรู้ในเรื่องที่ควรต้องรู้ ความถี่ = 2  

 

11. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
- ควรมีหลักสูตรบรรยายระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องพ้ืนฐาน ความถี่ = 2  
- ควรใช้เวลาให้น้อยวันกว่านี้อย่างกระชับ  ความถี่ = 1  
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ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา รุ่นที่ 2   

จากการผลการประเมินหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
รุ่นที่ 2 พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกิจรรมการเรียนรู้ของ
หลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.55) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ ชื่อสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  =  4.76, S.D. = 0.43)   
 อันดับรองลงมา คือ เนื้อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.45)   
 และอันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของ  
ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.51, S.D. = 0.61) 

7. ด้านระยะเวลา 
    - จ านวน 5 วันท าการ    ความถี่ =  6  
    - จ านวน 7 - 10 วัน    ความถ่ี =  2   
    - จ านวนวันเหมาะสมแล้ว   ความถี่ =   5   

8. วิชาใดท่ีควรจัดให้มีเพ่ิมเติมในหลักสูตร เพราะอะไร 
- กฎหมายและวินัยข้าราชการ  ความถี ่= 5 
- การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG เพราะเป็นเรื่องใกล้ตัวและน าไปใช้ได้ ความถี่ = 6 
- กิจกรรมภายนอกห้องอบรม เพราะท าให้มีการปฏิสัมพันธ์นอกจากวิชาการล้วน ๆ ความถี ่= 4 
- การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรและการพัฒนาบุคลิกภาพ  ความถี ่= 7 
- การคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ความถี ่= 9 
- วิธีการและรูปแบบการสร้างจิตส านึก  ความถี ่= 5 

9. วิชาทีไ่ม่จ าเป็นต้องมีในหลักสูตร 

     - ไม่มี    ความถี่ = 13   

10. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้ 
- ได้เครือข่ายและได้รับความรู้ที่มีคุณภาพ  ความถี่ = 9 
- ได้ฝึกปฏิบัติและมีกิจกรรมกลุ่ม  ความถี่ = 6   
- ได้พบปะเพ่ือนและได้ความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ความถี่ = 5 
- ท าให้สามารถสร้างวิทยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความถ่ี = 5   
- น าความรู้ไปพัฒนาตนเอง   ความถี่ = 4   
- ท าให้จิตส านึกแยกแยะ ถูกผิด ทุจริต สุจริต  ความถี่ =  3 
- ได้ปลูกจิตส านึกของตนเอง  ความถี่ = 3   
- ได้ความรู้ ความม่ันใจ   ความถี่ = 2 
- ทราบแนวทางบางส่วนแต่ไม่ทั้งหมด  ความถี่ = 2   
- ละอายต่อการทุจริต  ความถี่ = 4   
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11. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  
- ควรเน้นข้อกฎหมายเกี่ยวกับหลักสูตรให้มาก  ความถี่ = 5 
- ควรจัดให้ข้าราชการทุกคน  ความถี่ = 4 
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการฝึกการเป็นวิทยากร  ความถี่ = 3 
- ทุกหลักสูตรที่สถาบันจัดเป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน คุ้มค่า  ความถี่ = 2 
- ควรหาวิทยากรที่สามารถหลอมแนวคิดด้วยการเปลี่ยน mindset ของคนร่วมอบรมที่มาจาก 
  กลุ่มงานต่างกัน ฐานคิดต่างกัน  ความถี่ = 1 

  

4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
การประเมินผลความพึงพอใจ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อ 

การทุจริต รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 พบว่า 

ตารางที่ 4  ผลการประเมินความพึงพอใจ  
 

ประเด็น 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 1 ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 2 

 
แปลค่า   S.D. แปลค่า   S.D. 

ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา 
1. ความรู้ แนวคดิ ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการ
พัฒนา 

4.81 0.40 มากที่สุด 4.59 0.50 มากที่สุด 

2. เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัต ิ 4.86 0.35 มากที่สุด 4.63 0.49 มากที่สุด 
3. กิจกรรมการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนา
ความสามารถ 

4.81 0.40 มากที่สุด 4.49 0.51 มาก 

4. สัดส่วนการพัฒนาภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ มีความ
เหมาะสม 

4.68 0.53 มากที่สุด 4.44 0.50 มาก 

5. สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนา
งานได้ 

4.69 0.47 มากที่สุด 4.68 0.47 มากที่สุด 

ด้านเจ้าหน้าท่ี และวิทยากร 
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสภุาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส 4.84 0.37 มากที่สุด 4.71 0.51 มากที่สุด 
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ 
    เป็นกันเอง 

4.84 0.37 มากที่สุด 
4.63 0.49 

มากที่สุด 

8. เจ้าหน้าทีส่ามารถช่วยแก้ไขปญัหาในการด าเนินการ 
    พัฒนาได้ 

4.81 0.40 มากที่สุด 4.61 0.54 มากที่สุด 

9. วิทยากรจดักิจกรรมการเรียนรูท้ี่เอื้ออ านวยต่อการเรยีนรู้ 4.84 0.37 มากที่สุด 4.54 0.50 มากที่สุด 
10.วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสรมิสร้าง 
     ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เขา้รับการพัฒนา 

4.94 0.23 มากที่สุด 4.71 0.46 มากที่สุด 

ด้านกระบวนการและขั้นตอนการด าเนินงาน 
11. ความชัดเจนของการติดต่อประสานงาน 4.70 0.46 มากที่สุด 4.59 0.55 มากที่สุด 
12. ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน 4.65 0.48 มากที่สุด 4.51 0.55 มากที่สุด 
13. ความครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอนการด าเนินการพัฒนา 4.73 0.45 มากที่สุด 4.51 0.51 มากที่สุด 
14. ความชัดเจนในการอธิบาย ช้ีแจง 4.78 0.42 มากที่สุด 4.51 0.51 มากที่สุด 
15. การให้บริการด้วยความเสมอภาค 4.84 0.37 มากที่สุด 4.63 0.49 มากที่สุด 
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ประเด็น 
ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 1 ระดับ 

ความเหมาะสม 
รุ่นที่ 2 

 
แปลค่า   S.D. แปลค่า   S.D. 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
16. บริการอินเตอร์เนต็รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 3.84 1.12 มาก 4.20 0.75 มาก 
17. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม 4.68 0.47 มากที่สุด 4.46 0.6 มาก 
18. สถานท่ีด าเนินการพัฒนา มีความเหมาะสม 4.67 0.53 มากที่สุด 4.46 0.64 มาก 
19. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีคณุภาพ 4.43 0.69 มาก 4.59 0.55 มากที่สุด 
20. เอกสารประกอบการพัฒนามคีุณภาพ 4.46 0.56 มาก 4.51 0.60 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย  4.69 0.47 มากที่สุด 4.55 0.54 มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 96.22 90.99 

 

 จากตารางที่ 4  การประเมินผลความพึงพอใจ รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 พบว่า 

ผลการประเมินผลความพึงพอใจ รุ่นที่ 1 

 ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1             
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.69, S.D. = 0.47)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาอันดับสูงสุด คือ 
วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา 
มีความเหมาะสมอยูใ่นระดับมากท่ีสุด (  =  4.94, S.D. = 0.23)    
 อันดับรองลงมา คือ เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  
(   =  4.86, S.D. = 0.35) 
 และอันดับสุดท้าย คือ บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก 
(  = 3.84, S.D. = 1.12)   

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
      สิ่งที่พอใจวิทยากร 
 - วิทยากร มีความรู้และถ่ายทอดเนื้อหาสาระในแต่ละวิชาได้ดีมาก  
 - เนื้อหาหลักสูตรดีมาก 
 - สถานทีด่ีมาก  
 - การบริการและการเอาใจใส่ดูแลดีมาก 
 - มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน 
 - เป็นหลักสูตรที่สมควรขยายผลอย่างยิ่งและจ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 - ทีมงานวิทยากรดีเยี่ยม 
 

  สิ่งที่เห็นว่าควรปรับปรุง     
   - การอบรมควรมีการประเมินและติดตามผล   
   - ควรมีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   - ห้องพักไม่มีอินเตอร์เน็ต 
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   - สถานที่อบรมเดินทางยาก 

   ข้อเสนอแนะ 
   - ขอให้จัดหลักสูตรแบบนี้ให้บุคลากรในสังกัดโดยต่อยอดหลักสูตรเดิมและต่อเนื่อง 
   - เพ่ิมอินเตอรเ์น็ตให้ทั่วถึงและเพียงพอ  
   - น้ าดื่มไม่เพียงพอ 

ผลการประเมินผลความพึงพอใจ รุ่นที่ 2 

   ผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 2     
มีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.55, S.D. = 0.54)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาอันดับสูงสุด คือ 
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้าง 
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =  4.71, 
S.D. = 0.46)    
 อันดับรองลงมา คือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนางานได้ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.68, S.D. = 0.47)    
 และอันดับสุดท้าย คือ บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีความเหมาะสมอยู่ ใน
ระดับมาก (  = 4.20, S.D. = 0.75)  
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

      สิ่งที่พอใจวิทยากร 

 - วิทยากรมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร  ความถี่ = 8 
 - สถานที่อบรมเหมาะสมดีมาก  ความถี่ = 5 
 - วิทยากรพี่เลี้ยงให้ความเป็นกันเองมาก ความถี ่= 4 
 - ทีมผู้จัดบริการดี   ความถี่ = 3 
 - พึงพอใจวิทยากรจาก ปปช.เป็นอย่างมาก  ความถี่ = 3 

 สิ่งที่เห็นว่าควรปรับปรุง     

- อินเตอร์เน็ตใช้ไม่ได้ ช้ามาก ความถี่ = 6 
 - ระยะเวลาน้อย  ความถี่ = 3  

 - เอกสารประกอบ  ความถี่ = 2 
- สถานที่จัดอบรมอยู่ไกลเกินไป ความถี่ = 1   

   ข้อเสนอแนะ 
- จัดให้มีอินเตอร์เน็ตบริการทุกชั้น ความถี่ = 5 
- ควรเพิ่มหลักสูตรการปฏิบัติวิทยากร ความถี่ = 2 

 - น่าจะมีโครงการต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ  ความถี่ = 1 



๓๓ 

 

 - ห้องพักน่าจะมีทีวีที่สามารถดูได้ชัดเจนและช่องฟรีทีวีให้ดูได้จะดีมาก ความถี่ = 1 
 - ที่นอนแข็งมากหากไม่มีการเปลี่ยนที่นอนควรมีที่รองอีกชั้นเพ่ือแก้ปัญหา รวมทั้งหมอนด้วย 
                 นอนไม่สบาย ความถี่ = 1 
 - เลือกสถานที่ที่ไม่ไกลจากสนามบินมากนัก ความถี ่= 1 
 
 
 

 



๓๔ 

 

บทท่ี 5 

 

สรุปผลการด าเนินงาน  
 
 

 ผลการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน              
ต่อการทุจริต ทั้ง 2 รุ่น มีผลการด าเนินงานสรุปได ้ดังนี้  
 

 รุ่นที่ 1 ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 42 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ64.29 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.71 ด้านต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งศึกษานิเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 
23.81 รองลงมา คือ นักวิชาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.67 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 11.91 
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อ านวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และ
ต าแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 9.52 
 สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ ส านักงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
71.43 รองลงมา คือ ส านักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 16.67 และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตามล าดับ 
 

 รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการพัฒนา จ านวน 46 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 65.22 
และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 34.78 ด้านต าแหน่งส่วนใหญ่เป็นต าแหน่งศึกษานิเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 
34.78 รองลงมา คือ นิติกร คิดเป็นร้อยละ 17.39 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 15.22 
นักวิชาการศึกษา นักจัดการงานทั่วไป และต าแหน่งอ่ืน ๆ คิดเป็นร้อยละ 8.70 ตามล าดับ   
 สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ ส านักงานส านักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 
76.09 รองลงมา คือ ส านักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 23.91 ตามล าดับ 
 

ผลการประเมินการพัฒนา ประกอบด้วย 
 1. ผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  
 2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา  
 3. ผลการประเมินหลักสูตร  
 4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 

1.  ผลการประเมินการเรียนรู้  
     รุ่นที่ 1  ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวน 42 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 
        1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้ เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมิน                 
ด้านเวลาครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100  
          2) ด้านหลักส ูตร พบว่า ผู ้เข ้าร ับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
หลักสูตรครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 

 

      รุ่นที่ 2 ผู้เข้ารับการพัฒนามีจ านวน 46 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนา 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
97.83 ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้ 

 



๓๕ 
 

 

 

 

  1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
เวลา จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 คน  
   2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู ้เข ้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน
หลักสูตรจ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 97.83 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จ านวน 1 คน  
 

2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา 
 รุ่นที่ 1 : การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง                
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาการ
ประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.38)    
 อันดับรองลงมา คือ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด              
( = 4.80, S.D. = 0.41)   
 และอันดับสุดท้าย คือ วิชาการความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีความเหมาะสม                   
อยู่ในระดับมากที่สุด  ( = 4.70, S.D. = 0.51)  
 รุ่นที่ 2 : การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง                  
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 2 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาการ
ประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ                 
มากที่สุด (  = 4.77, S.D. = 0.49)  
 อันดับรองลงมา คือ วิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มากที่สุด ( = 4.62, S.D. = 0.56)   
 และอันดับสุดท้าย คือ ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก ( = 4.49, S.D. = 0.61) 
 

3. ผลการประเมินหลักสูตร 
รุ่นที่ 1 : การประเมินผลหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  

พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.45) 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.86, S.D. = 0.35)   

 อันดับรองลงมา คือ ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาความอายและความไม่ทนต่อการ
ทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.83, S.D. = 0.38)   

 และอันดับสุดท้าย คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร            
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการน าไปพัฒนางาน รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด              
(  = 4.67, S.D. = 0.48) 



๓๖ 
 

 

 

 

 
 

รุ่นที่ 2 : การประเมินผลหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกิจรรมการเรียนรู้ของหลักสูตร 
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.66, S.D. = 0.55) 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ  ชื่อสาระ                 
การเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม                   
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.76, S.D. = 0.43)   
 อันดับรองลงมา คือ เนื้อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.73, S.D. = 0.45)   
 และอันดับสุดท้าย คือ กิจกรรมพัฒนาในหลักสูตรเอ้ือต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
ของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.51, S.D. = 0.61) 
 

4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา 
 รุ่นที่ 1 : ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ 
ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.77, S.D. = 0.46)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาอันดับ
สูงสุด คือ ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติ กิจกรรมการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ  วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้           
ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และวิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =  4.94, S.D. = 0.22)    
 อันดับรองลงมา คือ สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนางานได้มีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.85, S.D.  = 0.37)    
 และอันดับสุดท้าย คือ บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่มีความเหมาะสม                 
อยู่ในระดับมาก (  = 4.25, S.D. = 1.24)   
 

 รุ่นที่ 2 : ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ 
ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
(  = 4.56, S.D. = 0.55)   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้ เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนา        
อันดับสูงสุด คือ วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ มีความเหมาะสมอยู่ ในระดับ
มากที่สุด (  = 4.85, S.D. = 0.36)    
 อันดับรองลงมา คือ เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเหมาะสม            
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.38)    
 และอันดับสุดท้าย คือ การบริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ มีความเหมาะสม               
อยู่ในระดับมาก (  = 3.80, S.D. = 0.95)  



๓๗ 
 

 

 

 

5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการด าเนินการและการพัฒนา  
 1) ควรมีการบรรยายระเบียบ กฎหมาย ที่เก่ียวข้องพ้ืนฐาน  
 2) ควรมีโครงการนี้อย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ   

3) ควรเพิ่มหลักสูตรการฝึกปฏิบัติเป็นวิทยากร  
4) ควรเพิ่มระยะเวลาในการบรรยายเนื้อหาและการฝีกปฏิบัติกิจกรรม 

 5) ควรใช้สื่อในการน าเสนอท่ีหลากหลาย 
6) ควรพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อต่อยอดเนื้อหาสาระจากหลักสูตรเดิมต่อไป 
7) ควรขยายผลอย่างยิ่งและจ าเป็นต้องท าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
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ภาคผนวก 
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ภาพถ่ายกิจกรรม 
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนนุการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุม B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศร ี
ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศกึษา 

กล่าวรายงานเปิดการพัฒนา 

นายประเสรฐิ บุญเรือง 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานพิธีเปิดการพัฒนา 



40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ นายพะนอม แก้วก าเนิด และนางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ 
วิทยากร การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จติพอเพียงต้านทุจริต 

ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มที่วิทยากรมอบหมาย 
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ผู้บริหารโครงการและผู้เข้ารับการพัฒนาถ่ายภาพรับวุฒิบัตรร่วมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

ผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันท ากิจกรรมกลุ่มที่วิทยากรมอบหมาย 
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รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตรุ่นที่ 1 
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์2562 

ณ ห้องประชุม B5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 น.ส.วรินทร เพียรภายลุน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนง.ศธภ. 1 ปทุมธานี 
2 นายประโยชน์ มณีรัตน์ นิติกร สนง.ศธภ. 1 ปทุมธานี 
3 นายวีระ แข็งกสิการ รองศึกษาธิการภาค 2 สนง.ศธภ. 2 ลพบุรี 
4 นางอังคณา ค าสุวรรณ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง.ศธภ. 4 ราชบุรี 
5 นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 6นครศรีธรรมราช 
6 นางกัลยา เพ็ชรหึง นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 7 ภูเก็ต 
7 นายธนรัช พรหมเลข นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 8 ยะลา 
8 น.ส.อุมาพร รังสิยานนท์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร 
9 นายธนบดีพิพัฒน์ ด านิล ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สนง.ศธจ.ชัยนาท  

10 นายสมชาย พูลศรี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.นครปฐม  
11 นายภิรมย์ บุญยิ้ม ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.นครสวรรค ์ 
12 นางยุพดี พัฒนศรี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง.ศธจ.นนทบุรี  
13 นางนิตยา สุวรรณรังค์ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ปทุมธานี  
14 นายสราวุฒิ พานกุหลาบ นักจัดการงานทั่วไป สนง.ศธจ.พระนครศรีอยุธยา  
15 นางวิเชียร สังขนุกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.พิจิตร  

16 นายสมชาย มีก าลัง ศึกษานิเทศก์ช านาญการ สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์  
17 นายทศพร ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.สมุทรปราการ  
18 นายโกสินทร์ รัตนสาม นิติกรปฏิบัติการ สนง.ศธจ.สิงห์บุร ี 
19 น.ส.อมรรัตน์ เคนผาพงศ์ นิติกรช านาญการ สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี  
20 นายพิทักษ์ สุริยะ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.อ่างทอง  
21 น.ส.ศศิธร สุวรรณพูล นักวิชาการตรวจสอบภายใน สนง.ศธจ.ตาก  
22 น.ส.วาสนา แจ้งเสนาะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์  
23 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา ผอ.กลุ่มอ านวยการ สนง.ศธจ.เพชรบุร ี 
24 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ราชบุร ี 
25 น.ส.พิยะดา ม่วงอ่ิม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ราชบุร ี 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

26 นางกานดา อินทสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.ชุมพร  

27 นางผกาอุษา สุนทรนนท์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สนง.ศธจ.ตรัง  
28 นางอภิสรา มีนิ่ม นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช  
29 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน นิติกร สนง.ศธจ.ปัตตานี  
30 นางสาวอวยพร อร่าม ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ.พังงา  
31 นางสุมาลี แววจะบก นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.พัทลุง  
32 น.ส.ภรภัทร จันทสะโร นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ภูเก็ต  
33 นางสาวสมศรี ตันบี้ นักวิชาการศึกษา สนง.ศธจ.ระนอง  
34 นางปรานี คู่มณี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.สตูล  
35 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สนง.ศธจ.สงขลา  
36 น.ส.พรรณา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สนง.ศธจ.สุราษฎร์ธาน ี 
37 นางรัชนก วรวิธปิต ิ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนง.ศธจ.ยะลา  
38 นางอ าไพ ลิ้มประสาท ผอ.รร.วัดใหม่ดอนทราย สพป.นครปฐม เขต 1 
39 นางนวพร รอดคุ้ม ผอ.รร.บ้านหนองขาหยั่ง สพป.นครปฐม เขต 1 
40 นางสุวภัทร สุพลจิตร ผอ.รร.วัดลาดหญ้าแพรก สพป.นครปฐม เขต 1 
41 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์ สพป.นครปฐม เขต 2 
42 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผอ.รร.บ้านกระทุ่มล้ม สพป.นครปฐม เขต 2 
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รายช่ือผู้เข้ารับการพัฒนา 
โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค  

หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่  25 – 28  กุมภาพันธ์ 2562 

ณ ห้องประชุม B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง หน่วยงาน 

1 นางสุพัตรา ถนอมรัตน์ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา สนง.ศธจ.จันทบุร ี 
2 นางองุ่น  ละเต็บซัน ศึกษานิเทศก์  สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา  
3 นายกิติคุณ ประสังสิต นิติกรช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ปราจีนบุร ี 
4 นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ชลบุร ี
5 นางจงรัก  บุหงารัตน์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน สนง.ศธจ.ระยอง  
6 นายวรัญญู  บัวอินทร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.สระแก้ว  
7 นายวีรัตน์  สานุมิตร ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.เชียงราย  
8 นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.เชียงใหม่  
9 นางสาวสวุรินทร ์ 

เพ็ญธัญญการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
ช านาญการพิเศษ 

สนง.ศธจ.น่าน 
  

10 นางนวพร วรรณมณี นักจัดการงานทั่วไป  สนง.ศธจ.พะเยา  
11 นางสาวบุษบา สุกแก้ว ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.แพร่  
12 นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพรรณ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ. พิษณุโลก 
13 นางสาวกาญจนี ฟูค าใบ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง.ศธจ.ล าปาง  
14 นางศิริณิศา นันทวัฒนภิรมย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ล าพูน  
15 นางประกาย  ศรีค า ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สนง.ศธจ.อุตรดิตถ์ 
16 นางสาวจีระวรรณ บุตรศาสตร์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  

ช านาญการพิเศษ 
สนง.ศธจ.กาฬสินธุ์ 
 

17 นายสิทธิพงศ์  กาแก้ว นิติกรช านาญการ สนง.ศธจ.ชัยภูม ิ 
18 นางรินทิพย์  วารี ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.นครพนม  
19 นางชื่นฤดี บุตะเขียว ศึกษานิเทศก์ช านาญพิเศษ สนง.ศธจ.นครราชสีมา  
20 นางนรมน ไกรสกุล ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.บึงกาฬ  
21 นายอดุลย์ สุชิรัมย์ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.บุรีรัมย ์ 
22 นายทิวากร  ดวงเกตุ นิติกรช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.มหาสารคาม  
23 นางมาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.มุกดาหาร  
24 นายปัญจพงษ์  สมสาร์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง.ศธจ.ยโสธร  
25 นายประสิทธิ์ สาตรา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ร้อยเอ็ด  
26 นายนพนเรนทร  ชัชวาลย์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.เลย  
27 นางฉวีวรรณ ก้อนแพง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง.ศธจ.สกลนคร  
28 นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.สุรินทร ์ 
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29 นายธีรภัทร์  ใยแสง ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.ศรีสะเกษ  
30 นายไพรบูลย์  ปัดสาแก้ว ศึกษานิเทศก์ สนง.ศธจ.หนองคาย  
31 นางสาวภัทราวดี  ศรีสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.อุดรธานี  
32 นางสาวผกาณิต  พูลทวี ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สนง.ศธจ.อ านาจเจริญ  
33 นางสาวตรงกมล  บุตรโท นิติกรปฏิบัติการ สนง.ศธจ.อุบลราชธานี 
34 นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ สนง.ศธจ.กาญจนบุรี 
35 นางสาวนันทนัท พงษ์สมถ้อย นิติกรปฏิบัติการ สนง.ศธจ.สระบุรี 
36 นายวรพงษ์  ครุฑปราการ นิติกรช านาญการพิเศษ สนง ศธภ. 3 
37 นางดารุณี  พุทไธวัฒน์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง ศธภ. 9 
38 นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สนง ศธภ. 10 
39 นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์ นิติกรช านาญการ สนง ศธภ. 11 
40 นายรัฐพงศ์  หาปู่ทน นิติกรช านาญการพิเศษ สนง ศธภ. 12 
41 นางสาวพจนพร แก้วเนตร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ สนง ศธภ. 13 
42 นางสาววันกวี พวงเกาะ นักวิชาการศึกษาช านาญการ สนง ศธภ. 14 
43 นางอัญชลี  โพธิ์พาด นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  สนง ศธภ. 15  
44 นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี นักวิชาการศึกษา สนง ศธภ. 17 
45 นายเกื้อกูล  ดีประสงค์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สนง ศธภ. 18 
46 นางสาวพัชรนันท์ เกียรติบัณฑิต รอง ศธภ.16 สนง.ศธภ. 16 
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