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คำนำ
กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา ได้จัดทารายผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาบุค ลากรของกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้า ง
วิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเป้าหมายบุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการ
ภาค สานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินการจัด
กิจกรรมสาหรับนาไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการอบรม
หวังว่ารายผลการดาเนินงานโครงการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรสร้าง
วิทยากรผู้ นาการเปลี่ ย นแปลงสู่ สั ง คมที่ ไ ม่ ท นต่ อ การทุ จ ริ ต ต่อไป

กลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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สำรบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
- หลักการและเหตุผล
- วัตถุประสงค์
- กลุ่มเป้าหมาย
- ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
- ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการพัฒนา
- วิทยากร
- งบประมาณ
บทที่ 2 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
- โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
- โครงสร้างหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลง
บทที่ 3 วิธีดาเนินการ
- กลุ่มเป้าหมาย
- เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูล
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
- ผลการประเมินการเรียนรู้
- ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา
- ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
บทที่ 5 สรุปผลการดาเนินงาน
- ผลการประเมินการเรียนรู้
- ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา
- ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
- ผลการประเมินความพึงพอใจ
- ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนา
ภาคผนวก
- ภาพกิจกรรม
- รายชื่อผู้ผ่านการพัฒนา
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บทที่ 1
บทนำ
หลักกำรและเหตุผล
ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก และกาหนดเป้าหมายสาหรับการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบันซึ่งอยู่ใน
ระยะที่ 3 (2560 - 2564) มีความจาเป็นต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วน
ของสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม รัฐธรรมนูญฉบับ
ใหม่ได้บัญญัติให้มีขั้นตอนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวแล้ว ยังได้กาหนดหน้าที่ของปวงชนชาวไทย
โดยให้บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ รวมทั้งกาหนด
หน้าที่ของรัฐไว้ด้วยว่า “รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุนและให้ความรู้ แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อป้ องกัน และขจั ดการทุจริ ตและประพฤติมิชอบดังกล่ าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการส่ งเสริมให้
ประชาชนรวมตัวเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ” เพื่อให้กลไกตามรัฐธรรมนูญในการปราบการทุจริตประสบผลสาเร็จ
ได้จริงต้องมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนา “คน” ให้เป็นส่วนที่มีความสาคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต
โดยการส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร หรือแนวทางการปลูกฝังให้ประชาชนทุกระดับเข้าใจและเกิดจิตส านึก
ด้า นการต่อ ต้า นการทุจ ริต พร้อ มทั้ง ส่ง เสริม ให้เ กิด เครือ ข่า ยของประชาชนในการต่อ ต้า นการทุจ ริต
อย่างเข้มแข็ง โดยต้องได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม มีการกาหนดยุทธศาสตร์
และแนวทางปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันที่สาคัญต้องยึดมั่นในหลักธรรมาภิบ าล เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3
(พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต อันมีกลยุทธ์ว่าด้วย
เรื่อ งของการปรับ ฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต ประยุกต์
หลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย งเป็น เครื่อ งมือ ต้า นทุจ ริต เสริม พลัง การมีส ่ว นร่ว มของชุม ชน
(Community) และบูรณาการทุกภาคส่ว นเพื่อต่อต้านการทุจริต สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (คณะกรรมการ ป.ป.ช.) โดยคณะอนุกรรมการจัดทาหลักสูตรหรือชุดการ
เรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนรู้ ด้านการป้องกันการทุจริต จึงได้จัดทาหลักสูตรสาหรับวิทยากร ป.ป.ช.
บุคลากรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ หลักสูตรสร้า งวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
เพื่อจะสร้ างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่ ว นตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG :
จิตพอเพียงต้านทุจริต และการเป็นวิทยากร
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและให้ความสาคัญดังกล่าวจึงได้มอบหมาย
ให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานหลั กในการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการจัดโครงการพัฒ นาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ
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เพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 เพื่อพัฒนาบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดขึ้น
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลง
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเพื่อขยายผลและสร้างเครือข่าย
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
ตามนโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
กลุ่มเป้ำหมำย
บุค ลากรสัง กัด สานัก งานศึก ษาธิก ารภาค สานัก งานศึก ษาธิก ารจัง หวัด และสานัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 , 2 จานวน 42 คน
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. ประชุม คณะทางานดาเนินการหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทน
ต่อการทุจริต
2. ประสานงานและจั ดเตรี ยมความพร้ อมในการพั ฒ นา ได้ แก่ การขออนุ มั ติ จั ดกิ จกรรม
การแต่งตั้งคณะทางาน การเชิญวิทยากร การแจ้งกลุ่มเป้าหมาย การบริหารงบประมาณ เป็นต้น
3. ประสานงานห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
4. ดาเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา
5. ประเมิน ผลผู้เ ข้า รับ การพัฒ นา ประเมิน วิท ยากร ประเมิน หลัก สูต รการพัฒ นาและ
ประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ระยะเวลำและสถำนที่ดำเนินกำรพัฒนำ
ดาเนินการพัฒนา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม B 5202
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
วิทยำกร
1. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์
2. นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ
3. นางสาวพรทิพย์ จองทองหลาง
4. นางสาวชิดชนก สีนอง

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ
สานักงาน ป.ป.ช.
ผู้อานวยการสานักต้านทุจริตศึกษา
สานักงาน ป.ป.ช.
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชานาญการ
สานักงาน ป.ป.ช.
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สานักงาน ป.ป.ช.
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5. นายศุภวัฒน์ สอนลา
6. นายภัทรพล หงส์จันทกานต์
7. นายพะนอม แก้วกาเนิด
8. นายทองอยู่ แก้วไทรฮะ
9. นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล
10. นายพนม รอดสันเทียะ
11. นายสมสุข สว่างคา
12. นางอนงคลักษณ์ สว่างคา
13. นายอาทิตย์ พงษ์สุวรรณ

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สานักงาน ป.ป.ช.
เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตปฏิบัติการ
สานักงาน ป.ป.ช.
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้รับบานาญ
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
อนุกรรมการ ป.ป.ช.
ผู้รับบานาญ
ผู้รับบานาญ

งบประมำณ
ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา งบรายจ่ายอื่น
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 166,160 บาท
(หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) ยกเว้นค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนา
เบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
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บทที่ 2
เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
โครงกำร : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
1. ชื่อโครงกำร : พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน
ภูมิภาค
2. หลักกำรและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัว ใจสาคัญของกระบวนการพัฒ นาประเทศ
อย่า งยั่ง ยืน ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ
สั งคม” จึ งจั ดให้ มีแผนการศึกษาแห่ งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒ นาการศึกษาของชาติ โดยให้ มีการพัฒ นา
คุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้
ผู้เรียนมีจิตสานึกของความเป็นไทยมีระเบียบวินัยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้าง
และพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถมีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและ
ยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
กาหนดแผนพัฒ นาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) สาหรับเป็น
ทิศทางการปฏิบัติงานของหน่ว ยงานในสังกัดให้ส อดคล้องกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ เป็นกรอบในการ
ดาเนินงานและยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” โดยในส่วนของการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา
ได้กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มุ่งหวังพัฒนาให้ครู
และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพสามารถใช้ศักยภาพในการสอนได้อย่างเต็มที่
ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิก ารเป็น หน่ ว ยงานหลั กในการพั ฒ นาศั กยภาพและระบบ
บริห ารงานบุ คคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ส่งผลต่อการพัฒ นาคุณภาพผู้เรียนใน
ศตวรรษที่ 21 ตลอดจนส่ งเสริ ม สนั บสนุ นการบูรณาการการปฏิบั ติ งานตามยุ ทธศาสตร์ ของส านักงาน
ศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้บรรลุผลตามบทบาทและภารกิจที่กาหนดไว้ตามคาสั่งของ
หั วหน้ าคณะรั กษาความสงบแห่ งชาติ ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่ อง การปฏิรู ป
การศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของประเทศในส่วน
ภูมิภาค ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งปัญหา
เหล่ านี้ส่ งผลต่อคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และกาลังคนที่ส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศ จากสภาพปัญหาดังกล่าว สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและ
ให้ ความส าคัญ ในการส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ บุค ลากรของกระทรวงศึก ษาธิก ารสามารถปฏิ บัติ งานเพื่ อ
สนับสนุนขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ทั้ง ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยหลักการทางาน
อย่างมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ และความต้องการของทุกภาคส่วนในสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการ
พัฒ นาครู และบุ คลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายภารกิจสาคั ญและเร่งด่วนให้ดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดให้มีศักยภาพรองรับการปฏิบัติงานเพื่อ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคเพื่อตอบสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่อง และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ได้ดาเนินการสารวจความ
ต้องการจาเป็นในการฝึกอบรมจากสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด สาหรับนามา
เป็นข้อมูลในการจัดทาหลักสูตรให้ สอดคล้องกับความต้องการในการนาความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานให้
มากที่สุด จานวน 4 หลักสูตร และนามาจัดทาโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคขึ้น
3. แนวทำงกำรดำเนินงำนโครงกำร
การดาเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตตามโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา
ในภู มิ ภ าค รุ่ นที่ 1 ระหว่ างวั น ที่ 11 - 14 กุ มภาพั นธ์ 2562 เป็ นการด าเนิ นงานระหว่ าง ส านั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร่วมกับ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.)
4. โครงสร้ำงหลักสูตร
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตประกอบด้วย 6 วิชา ดังนี้
วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 ชั่วโมง)
วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (3 ชั่วโมง)
วิชาที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดลSTRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (3 ชั่วโมง)
วิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (6 ชั่วโมง)
วิชาที่ 5 วางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต (3 ชั่วโมง)
วิชาที่ 6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)
5. ระยะเวลำในกำรพัฒนำ
หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ใช้เวลาในการพัฒนา
จานวน 24 ชัว่ โมง เป็นเวลา 4 วัน
6. แนวทำงกำรพัฒนำ
แนวทางการพัฒนาใช้กระบวนการ ดังนี้
6.1 ใช้กระบวนการ Active Learning
6.2 การบรรยาย
6.3 การคิดวิเคราะห์
6.4 กรณีศึกษา
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6.5 การทากิจกรรมกลุ่ม
6.6 การอภิปรายกลุ่ม
6.7 กรณีโครงการ STRONG
6.8 การฝึกปฏิบัติจริง
6.9 กิจกรรม Reflection and AAR
6.10 การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
7. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในกำรพัฒนำ
7.1 เอกสารประกอบการพัฒนา
7.2 PowerPoint
7.3 วีดิทัศน์
7.4 สารคดี
7.5 ภาพยนตร์สั้น
7.6 ใบงาน หรือสื่ออื่น ๆ ที่เหมาะสม
8. กำรประเมินผล
8.1 ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง ก่อนและหลังการพัฒนา
8.2 ประเมินการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
8.3 ประเมินชิ้นงาน
8.4 ประเมินพฤติกรรม
8.5 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา
9. เกณฑ์กำรประเมินผล
9.1 ประเมินการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร ประเมินชิ้นงาน และประเมินพฤติกรรม ต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
9.2 ประเมินระยะเวลาการพัฒนา ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
10. คุณสมบัติของผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
10.1 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
10.2 เป็นผู้ที่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้
10.3 เป็นผู้ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
10.4 เป็นบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
10.5 เป็นผู้ที่สามารถเข้ารับการพัฒนาได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด
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11. คุณสมบัติของวิทยำกร
11.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชานั้นเป็นอย่างดี
11.2 มีเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนาเป็นอย่างดี
11.3 สามารถจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม
11.4 เป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี
11.5 มีหลักจิตวิทยาการสอนผู้ใหญ่
12. วิธีดำเนินกำร
ขั้นตอน
1. วางแผน
ดาเนินงาน

กิจกรรม
ระยะเวลำ
1.1 ศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบาย
ธันวาคม 2561 –
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ความต้องการ
มกราคม 2562
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อวางแผน
การดาเนินงาน
1.2 ประชุมคณะทางานเพื่อวางแผนและกาหนดขั้นตอน
การดาเนินงานเพื่อการพัฒนา
1.3 จัดประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทาหรือพัฒนาหรือ
ปรับปรุงหลักสูตรการปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
2. ดาเนินการพัฒนา 2.1 ประสานหน่วยงานต้นสังกัดคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา มกราคม – กุมภาพันธ์
ตามคุณสมบัติที่หลักสูตรกาหนด
2562
2.2 ดาเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามกลุ่มเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค
3. ประเมินผลและ 3.1 ประเมิน ผู้เข้ารับการพัฒนามินผลผู้เข้ารับการพัฒนา กุมภาพันธ์ – มีนาคม
สรุปผล
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด
2562
3.2 สรุปและจัดทารายงานผลการดาเนินการพัฒนาของ
แต่ละหลักสูตร
3.3 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลและจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของโครงการ
13. สถำนที่ดำเนินกำร ห้องประชุม B5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา
14. ระยะเวลำดำเนินกำร ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
15. งบประมำณ จานวนทั้งสิ้น 166,160 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๑๑

16. กำรประเมินผล
16.1 การสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนา
16.2 การวัดและประเมินผลตามที่หลักสูตรกาหนด เช่น การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของผู้เข้ารับการพัฒนา การตรวจผลงานของผู้เข้ารับการพัฒนา การประเมินวิทยากรรายวิชา
17. ตัวชี้วัดควำมสำเร็จของโครงกำร
17.1 ร้อยละผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
17.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการพัฒนาที่ มีต่อการเข้ารับการพัฒนาตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85
18. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
18.1 ผู้เข้ารับการพัฒนามี ความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์
หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริตและการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
18.2 ผู้เข้ารับการพัฒนามีทักษะและสามารถขยายผลองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ ได้
18.3 ผู้เข้ารั บการพัฒนามีเครือข่ายวิทยากรผู้ นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต
19. ผู้รับผิดชอบโครงกำร
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

๑๒

บทที่ 3
วิธีดำเนินกำร
ส านั กงานปลั ด กระทรวงศึกษาธิการอนุมัติใ ห้ ส ถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษาดาเนิน โครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูป
การศึกษา ในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ ห้องประชุม B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ซึง่ มีเนื้อหาหลักสูตร ประกอบด้วย 5 รายวิชา ดังนี้
วิชาที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม (6 ชั่วโมง)
วิชาที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต (3 ชั่วโมง)
วิชาที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดลSTRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต (3 ชั่วโมง)
วิชาที่ 4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร (6 ชั่วโมง)
วิชาที่ 5 วางแผนการจัดโครงการหรือกิจกรรมผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต (3 ชั่วโมง)
วิชาที่ 6 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (3 ชั่วโมง)
กลุ่มเป้ำหมำย
บุคลากรสังกัดสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด และสานักงานเขต
พื้นที่ประถมศึกษานครปฐม เขต 1, 2 รวมทั้งสิ้นจานวน 42 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. แบบประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนา
2. แบบประเมินวิทยากรรายวิชา
3. แบบประเมินหลักสูตรการพัฒนา
4. แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
1. การประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เข้ารับการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการ
พัฒนาระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา
2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างดาเนินการ
พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
3. การประเมินหลักสูตรการพัฒนา เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการ
พัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์
4. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้
เข้ารับการพัฒนาหลังเสร็จสิ้นการพัฒนา โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์

๑๓

กำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการพัฒนาจากการฝึกปฏิบัติ ชิ้นงาน พฤติกรรมและ
ระยะเวลาการพัฒนาของผู้เข้ารับการพัฒนาระหว่างและหลังเสร็จสิ้นการพัฒ นา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการใช้
ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา
2. การประเมินผลวิทยากรรายวิชา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา
3. การประเมินหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์เนื้อหา
4. การประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อ
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยง

๑๔

บทที่ 4
ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ผลการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11 - 14 กุมภาพันธุ์ 2562 ณ ห้องประชุม B 5202 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้
ความเข้าใจและทัศนคติที่ถู กต้องเกี่ยวกั บการคิ ดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บผลประโยชน์
ส่วนรวม ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิต
พอเพียงต้านทุจริตและการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร รวมทั้ง เป็น วิท ยากรที่มีทักษะและสามารถขยาย
ผลองค์ความรู้ไ ปสู่ก ลุ่ม เป้า หมายอื่น ๆ และมีเครือข่ายวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต โดยผลการประเมินการพัฒนา มีดังนี้
1. ผลการประเมินการเรียนรู้ตามหลักสูตร
2. ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา
3. ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
4. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาศักยภาพ
ผลกำรประเมินกำรพัฒนำ รุ่นที่ 1 แบ่งออกเป็น
1. ผลกำรประเมินกำรเรียนรู้
ผู้เข้ารับการพัฒนา รุ่นที่ 1 มีจานวน 42 คน ผ่านเกณฑ์การพัฒนาทั้ง 42 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ซึ่งมีผลการประเมินดังนี้
1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านเวลา
ครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรครบตาม
หลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100

๑๕

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
รำยกำร
1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. ตำแหน่ง
2.1 ศึกษานิเทศก์
2.2 นักวิชาการศึกษา
2.3 นักทรัพยากรบุคคล
2.4 นิติกร
2.5 นักจัดการงานทั่วไป
2.6 นักวิชาการตรวจสอบภายใน
2.7 ผู้อานวยการโรงเรียน
2.7 อื่น ๆ
3. สังกัด
3.1 สานักงานศึกษาธิการภาค
3.2 สานักงานศึกษาธิการจังหวัด
3.3 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา

รุ่นที่ 1
ควำมถี่
(N= 42)

ร้อยละ

15
27

35.71
64.29

10
7
5
4
4
4
4
4

23.81
16.67
11.92
9.52
9.52
9.52
9.52
9.52

7
30
5

16.67
71.43
11.90

จากตารางที่ 1 พบว่า ข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการพัฒนา มีดังนี้
ผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 42 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.29 และ
เพศชายคิดเป็นร้อยละ 35.71 ด้านตาแหน่งส่วนใหญ่เป็นตาแหน่งศึกษานิเทศก์ คิดเป็นร้อยละ
23.81รองลงมา คือ นักวิชาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.67 นักทรัพยากรบุคคล คิดเป็นร้อยละ 11.91
นิติกร นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผู้อานวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และ
ตาแหน่งอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 9.52
สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ สานักงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อย
ละ 71.43 รองลงมา คือ สานักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตามลาดับ
2. ผลกำรประเมินวิทยำกรรำยวิชำ
การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต ผลการประเมินวิทยากรรายวิชา รุ่นที่ 1 พบว่า
.

๑๖

ตารางที่ 2 การประเมินผลวิทยากรรายวิชา

รำยกำรประเมิน

กำรคิดแยกแยะ
ระหว่ำง
ผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์
ส่วนรวม

ควำมอำยและ
ควำมไม่ทนต่อ
กำรทุจริต



S.D.



S.D.

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถใน
เนื้อหาที่ใช้พัฒนา
วิทยากรพูดได้ตรงประเด็น ชัดเจน
วิทยากรถ่ายทอดความรู้ได้เข้าใจง่าย
วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับพัฒนา
มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

4.86

0.35

4.82

4.81
4.7

0.4
0.57

4.78

บุคลิกภาพของวิทยากร
เอกสารประกอบการอบรม ชัดเจน
เข้าใจง่าย
การใช้สื่อประกอบมีความเหมาะสม
ระยะเวลาเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับหัวข้อ
การบรรยาย
เนื้อหาหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์
นาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัตไิ ด้
ค่ำเฉลี่ยรำยวิชำ

กำรประยุกต์หลัก
ควำมพอเพียง
ด้วยโมเดล
STRONG :
จิตพอเพียงต้ำน
ทุจริต


S.D.

0.39

4.86

4.87
4.71

0.34
0.61

0.42

4.53

4.81

0.4

4.43

กำรฝึกปฏิบัตกิ ำร
เป็นวิทยำกร



S.D.

0.35

4.82

0.45

4.81
4.7

0.4
0.57

4.79
4.87

0.47
0.34

0.65

4.78

0.42

4.87

0.34

4.71

0.57

4.81

0.4

4.76

0.48

0.69

4.63

0.54

4.43

0.69

4.68

0.46

4.59
4.59

0.6
0.64

4.63
4.61

0.54
0.64

4.59
4.59

0.6
0.64

4.76
4.82

0.43
0.39

4.76

0.43

4.76

0.43

4.76

0.43

4.79

0.41

4.78

0.48

4.76

0.43

4.78

0.48

4.84

0.36

4.71

0.50

4.70

0.51

4.71

0.50

4.80

0.41

จากตารางที่ 2 การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่
สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาการประยุกต์หลัก
ความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =
4.86, S.D. = 0.38)
อันดับรองลงมา คือ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =
4.80, S.D. = 0.41)
และอันดับสุดท้าย คือ วิชาการความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.70, S.D. = 0.51)

๑๗

วิชำกำรคิดแยกแยะระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
สิ่งที่ท่ำนพอใจวิทยำกร
- อธิบายเนื้อหาสาระของวิชาได้เข้าใจดีมาก มีวิธีการถ่ายทอดความรู้ในหลักสูตรได้ดี เข้าใจง่าย
ชัดเจนทาให้ผู้เข้ารับการอบรมไม่เครียด เป็นกันเอง สามารถร่วมกิจกรรมได้ ร้อยละ 99 ความถี่ = 6
- มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างยิ่ง ความถี่ = 2
- เปิดโอกาสให้แสดงออก เก่ง มีเทคนิค อารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส ความถี่ = 6
- อธิบายได้ขัดเจน ทาให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความสนใจและตอบคาถาม ความถี่ = 4
- วิทยากรเป็นกัลยาณมิตร พยามยามให้ความรู้ ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นกันเอง ความถี่ = 6
- มีความรู้และมีเทคนิคในการใช้ภาษาและใช้สื่อในการถ่ายทอดเนื้อหาได้ชัดเจนดีมาก ความถี่ = 5
- มีความมุ่งมั่นตั้งใจทีจ่ ะนาพาไปสู่เป้าหมายความสาเร็จ จึงขอให้ป.ป.ช.จัดให้มีหลักสูตรดีดีแบบนี้
ให้ข้าราชการทุกส่วนอย่างต่อเนื่อง ความถี่ = 4
สิ่งที่ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุง
- สื่อนาเสนอ ความถี่ = 4
- ควรเพิ่มระยะเวลาในการบรรยายเนื้อหา และกิจกรรมการมีส่วนร่วมให้มากกว่านี้ ความถี่ = 5
วิชำควำมอำยและควำมไม่ทนต่อกำรทุจริต
สิ่งที่ท่ำนพอใจวิทยำกร
- สื่อน่าสนใจ ตรงกับเนื้อหาวิชา ความถี่ = 4
- วิทยากรเป็นกัลยาณมิตร ความถี่ = 6
- มีความชัดเจนในเนื้อหา ความถี่ = 6
- วิทยากรเป็นต้นแบบที่รู้สึกเลื่อมใส น่าศรัทธา ความถี่ = 8
- พูดได้เข้าใจง่าย ความถี่ = 5
- องค์ความรู้ของวิทยากร ความถี่ = 8
- มีความรู้ เนื้อหาขัดเจน ความถี่ = 6
- การนาเสนอดีมากมีตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน ความถี่ = 6
สิ่งที่ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุง
- ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้และมีการฝีกปฏิบัติจริง ความถี่ = 4
วิชำกำรประยุกต์หลักควำมพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้ำนทุจริต
สิ่งที่ท่ำนพอใจวิทยำกร
- ความชัดเจนในกิจกรรมและการถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก ความถี่ = 5
- การนาหลักพระพุทธศาสนามาประกอบใช้กับเหตุการณ์ปัจจุบัน ความถี่ = 4
- วิทยากรเป็นผู้ทรงคุณค่าทางวิชาการจริง ๆ ความถี่ = 6
- ภาพรวมทุกเรื่องในตัววิทยากรเป็นแบบอย่างที่ดีมาก ๆ เป็นผู้ทรงคุณค่าทั้งสามท่าน ความถี่ = 5

๑๘

- เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามรถเป็นแบบอย่างที่ดี มีความประทับใจ ความถี่ = 8
- วิธีการให้ความรู้ ความถี่ = 4
- สัมผัสได้ถึงความดี ความพอเพียงที่ระเบิดจากข้างในของวิทยากรทั้ง 3 ท่าน ความถี่ = 6
- เป็นแบบอย่างในการถ่ายทอดยอดเยี่ยมทั้งสามท่าน ความถี่ = 8
- วิทยากรมีความเป็นกันเอง ความถี่ = 4
- พูดได้ชัดเจนตรงเนื้อหา ความถี่ = 6
สิ่งที่ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุง
- ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากกว่านี้และมีการฝีกปฏิบัติจริง ความถี่ = 3
วิชำกำรฝึกปฏิบัติกำรเป็นวิทยำกร
สิ่งที่ท่ำนพอใจวิทยำกร
- มีความเป็นกัลยาณมิตร มีมนุษย์สัมพันธ์ดีมาก พูดเข้าใจง่าย ความถี่ = 6
- มีความรู้ ความสามารถในหลักการถ่ายทอดกิจกรรม และบุคลิกภาพดีมาก ความถี่ = 5
- มีเทคนิคในการกระตุ้นผู้เข้าร่วมการพัฒนายอดเยี่ยม ความถี่ = 3
- มีรูปแบบการให้ความรู้ทเี่ ก่งรอบด้าน ความถี่ = 5
สิ่งที่ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุง
- ควรเพิ่มเวลาในการอบรมให้มากขึ้น ความถี่ = 3
3. ผลกำรประเมินหลักสูตรกำรพัฒนำ
การประเมินผลหลักสูตรการพัฒนา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่
ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที่ 1 พบว่า
ตารางที่ 3 ผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนา
เนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนรู้

1. โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสม
2. การจัดลาดับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตร
มีความเหมาะสม
3. ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความเหมาะสม
- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG :
จิตพอเพียงต้นทุจริต

ระดับ
ควำมเหมำะสม
S.D.


รุ่นที่ 1
แปลค่ำ

4.69

0.47

มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

4.75
4.83

0.44
0.38

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72

0.45

มากที่สุด

๑๙

เนื้อหำสำระและกิจกรรมกำรเรียนรู้

- การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับใด
- การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
กับผลประโยชน์ส่วนรวม
- ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
- การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG :
จิตพอเพียงต้นทุจริต
- การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
5. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นประโยชน์
ต่อการนาไปพัฒนางาน
- นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
6. กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอื้อต่อการเรียนรู้และ
พัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนา
ค่ำเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ

ระดับ
ควำมเหมำะสม
S.D.


รุ่นที่ 1
แปลค่ำ

4.67

0.48

มากที่สุด

4.86
4.72

0.35
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72
4.72

0.45
0.45

มากที่สุด
มากที่สุด

4.72
4.75
4.69
4.67

0.45
0.44
0.47
0.48

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.67
4.73

0.48
มากที่สุด
0.45
มำกทีส่ ุด
93.89

จากตารางที่ 3 การประเมินผลหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการ
ทุจริต รุ่ น ที่ 1 พบว่า
โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.45)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ เนื้อหาสาระการ
เรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.35)
อันดับรองลงมา คือ ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริตมี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.38)
และอันดับสุดท้าย คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางาน รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอื้อต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.67,
S.D. = 0.48)

๒๐

7. ด้ำนระยะเวลำ
- ค่อนข้างมากเกินไป ความถี่ = 2
- เหมาะสมแล้ว ความถี่ = 5
- 1 ปีการศึกษา ความถี่ = 1
- ควรเพิ่มเป็น 5 วัน เพื่อความชัดเจนของเนื้อหา ความถี่ = 5
8. วิชาใดที่ควรจัดให้มีเพิ่มเติมในหลักสูตร เพราะอะไร
- วิชาการฝึกเป็นวิทยากรและหลักการเป็นวิทยากรมืออาชีพ ความถี่ = 6
- การวิเคราะห์กฎหมายผูเ้ ข้ารับการอบรมไม่มีความรู้เรื่องกฎหมายควรรู้กฎหมาย ความถี่ = 3
- หลักสูตรสาหรับผู้บริหาร เนือ่ งจากเป็นผู้นาองค์กร ความถี่ = 4
- การคิดแยกแยะ ความถี่ = 3
9. วิชาใดที่ไม่จาเป็นต้องมีในหลักสูตร เพราะอะไร
- ไม่มี ความถี่ = 12
10. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้
- ได้รับความรู้ในเรื่องที่ควรต้องรู้ ความถี่ = 2
- ได้รับความรู้วิธีคิดแยกแยะเรื่องส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมได้ชัดเจนมากขึ้นความถี่ = 4
- สร้างจิตสานึก และสร้างทัศนคติที่ดี ความถี่ = 3
- เทคนิคการเป็นวิทยากร ความถี่ = 3
- ได้ความรู้ จาก ป.ป.ช.ทาให้ได้จิตสานึกสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานในองค์กรได้ดี
ยิ่งขึ้น ความถี่ = 6
- ได้นาไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงและได้ถูกต้องเป็นอย่างดี ความถี่ = 2
- ได้รับความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาหลักสูตรเพิ่มขึ้น ความถี่ = 2
- ได้มีความรู้ คิดแยกแยะเป็น ละอายและไม่ทนต่อความทุจริต และปฏิบัติตนเพื่อเป็น
แบบอย่างด้านความสุจริต และเผยแพร่ความรู้เมื่อมีโอกาส ความถี่ = 8
- มีความตระหนักรู้เพิ่มขึ้นในการไปถ่ายทอดหรือไปสอนผู้เรียนเรื่องเกี่ยวกับการไม่ทนต่อการ
ทุจริต ความถี่ = 3
- ได้องค์ความรู้ใหม่ ได้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้แนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางาน
พัฒนาองค์กรสู่เป้าหมายความสาเร็จ ความถี่ = 5
- ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น นาไปใช้ในชีวิตประจาวันและนาความรู้ที่ได้รับไปเป็นวิทยากรได้
ความถี่ = 8
11. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
- ควรใช้เวลาให้น้อยวันกว่านี้อย่างกระชับ ความถี่ = 1
- ควรมีหลักสูตรบรรยายระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องพื้นฐาน ความถี่ = 2
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4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจ
การประเมินผลความพึงพอใจ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต รุ่นที่ 1 พบว่า
ตารางที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ประเด็น
ด้ำนหลักสูตรและกิจกรรมกำรพัฒนำ
1. ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา
2. เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
3. กิจกรรมการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
4. สัดส่วนการพัฒนาภาคทฤษฏีกับภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสม
5. สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนางานได้
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ และวิทยำกร
6. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้นและ
เป็นกันเอง
8. เจ้าหน้าทีส่ ามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดาเนินการ
พัฒนาได้
9. วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ ี่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
10.วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้าง
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้ำนกระบวนกำรและขั้นตอนกำรดำเนินงำน
11. ความชัดเจนของการติดต่อประสานงาน
12. ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน
13. ความครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
14. ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง
15. การให้บริการด้วยความเสมอภาค
ด้ำนสิ่งอำนวยควำมสะดวก
16. บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
17. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม
18. สถานที่ดาเนินการพัฒนา มีความเหมาะสม
19. อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีคณ
ุ ภาพ
20. เอกสารประกอบการพัฒนามีคุณภาพ
ค่ำเฉลี่ย
คิดเป็นร้อยละ

ระดับ
ควำมเหมำะสม
S.D.


รุ่นที่ 1
แปลค่ำ

4.81
4.86
4.81
4.68
4.69

0.40
0.35
0.40
0.53
0.47

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.84

0.37

มากที่สุด

4.84

0.37

มากที่สุด

4.81
4.84

0.40
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด

4.94

0.23

มากที่สุด

4.70
4.65
4.73
4.78
4.84

0.46
0.48
0.45
0.42
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

3.84
4.68
4.67
4.43
4.46
4.69

1.12
0.47
0.53
0.69
0.56
0.47
96.22

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มำกที่สุด
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จากตารางที่ 4 การประเมินผลความพึงพอใจ รุ่นที่ 1 พบว่า
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.47)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาอันดับสูงสุด
คือ วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับ
การพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.94, S.D. = 0.23)
อันดับรองลงมา คือ เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.35)
และอันดับสุดท้าย คือ บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.84, S.D. = 1.12)
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
สิ่งที่ท่ำนพอใจวิทยำกร
- วิทยากร มีความรู้และถ่ายทอดเนื้อหาสาระในแต่ละวิชาได้ดีมาก ความถี่ = 6
- เนื้อหาหลักสูตรดีมาก ความถี่ = 5
- สถานที่ดีมาก ความถี่ = 8
- การบริการและการเอาใจใส่ดูแลดีมาก ความถี่ = 4
- มีความสมบูรณ์ในทุกด้าน ความถี่ = 3
- เป็นหลักสูตรที่สมควรขยายผลอย่างยิ่งและจาเป็นต้องทาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ความถี่ = 4
- ทีมงานวิทยากรดีเยี่ยม ความถี่ = 3
สิ่งที่ท่ำนเห็นว่ำควรปรับปรุง
- การอบรมควรมีการประเมินและติดตามผล ความถี่ = 5
- ควรมีการถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความถี่ = 2
- ห้องพักไม่มีอินเตอร์เน็ต ความถี่ = 6
- สถานที่อบรมเดินทางยาก ความถี่ = 1
ข้อเสนอแนะ
- ขอให้จัดหลักสูตรแบบนี้ให้บุคลากรในสังกัดโดยต่อยอดหลักสูตรเดิมและต่อเนื่อง ความถี่ = 4
- เพิ่มอินเตอร์เน็ตให้ทั่วถึงและเพียงพอ ความถี่ = 8
- น้าดื่มไม่เพียงพอ ความถี่ = 1
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บทที่ 5
สรุปผลกำรดำเนินงำน
ผลการด าเนิ น งานโครงการพัฒ นาศัก ยภาพผู้ บ ริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาตาม
นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
รุ่นที่ 1 มีผลการดาเนินงานสรุปได้ ดังนี้
1. ผลกำรเรียนรู้ตำมหลักสูต ร
ผู้ เข้ารั บการพัฒนา จ านวน 42 คน ผ่ านเกณฑ์ การพัฒนาทั้ ง 42 คน คิ ดเป็นร้ อยละ 100
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 64.29 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 35.71 ด้านตาแหน่งส่วนใหญ่
เป็นตาแหน่งศึกษานิเทศก์ คิดเป็นร้อยละ 23.81 รองลงมา คือ นักวิชาการศึกษา คิดเป็นร้อยละ 16.67
นั กทรั พยากรบุ คคล คิดเป็ น ร้ อยละ 11.91 นิ ติกร นักจั ดการงานทั่ว ไป นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 9.52 และตาแหน่งอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 9.52
สังกัดของผู้เข้ารับการพัฒนาส่วนใหญ่ คือ สานักงานสานักงานศึกษาธิการจังหวัด คิดเป็นร้อยละ
71.43 รองลงมา คือ สานักงานศึกษาธิการภาค คิดเป็นร้อยละ 16.67 และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 11.90 ตามลาดับ ซึง่ มีผลการประเมิน
1) ด้านระยะเวลาการพัฒนา พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้ านเวลาครบ
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2) ด้านหลักสูตร พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนาผ่านเกณฑ์การประเมินด้านหลักสูตรสร้างวิทยากร
ผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตครบตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผลกำรประเมินวิทยำกรรำยวิชำ
การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ วิชาการประยุกต์หลักความพอเพียงด้วย
โมเดล STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.38)
อันดับรองลงมา คือ การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =
4.80, S.D. = 0.41)
และอันดับสุดท้าย คือ วิชาการความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต มีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (  = 4.70, S.D. = 0.51)
3. ผลกำรประเมินหลักสูตร
การประเมินผลวิทยากรรายวิชา หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริต รุ่นที่ 1 พบว่า
โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับ เนื้อหาสาระและกิจกรรมการเรียนรู้ มี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.73, S.D. = 0.45)
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เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นอันดับสูงสุด คือ เนื้อหาสาระ
การเรียนรู้ของหลักสูตร วิชาการคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.35)
อันดับรองลงมา คือ ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.38)
และอันดับสุดท้าย คือ เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรวิชาการฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร
มีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางาน รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอื้อต่อ
การเรียนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =
4.67, S.D. = 0.48)
4. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกำรดำเนินกำรพัฒนำ
ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้นาการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.69, S.D. = 0.47)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาอันดับสูงสุด
คือ วิ ท ยากรโดยรวมมี ค วามรู้ ค วามสามารถในการเสริ ม สร้ า งความรู้ ทั ก ษะและประสบการณ์ ใ ห้ กั บ
ผู้เข้ารับการพัฒนา มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.94, S.D. = 0.23)
อันดับรองลงมา คือ เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (  = 4.86, S.D. = 0.35)
และอันดับสุดท้าย คือ บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่มีความเหมาะสมอยู่ในระดับ
มาก (  = 3.84, S.D. = 1.12)
5. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำรดำเนินกำรและกำรพัฒนำ
1) ควรเพิ่มระยะเวลาในการบรรยายเนื้อหาและการฝีกปฏิบัติกิจกรรม
2) ควรใช้สื่อในการนาเสนอที่หลากหลาย
3) ควรมีการบรรยายระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องพื้นฐาน
4) ควรพัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อต่อยอดเนื้อหาสาระจากหลักสูตรเดิมต่อไป
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ภำคผนวก
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ภำพถ่ำยกิจกรรม
พัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึก ำธิกำรเพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึก ำในภูมิภำค
หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริรุต่นที่ 1
ระหว่ำงวันที่ 11 - 14 กุมภำพันธ์2562
ณ ห้องประชุม B 5202 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึก ำ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครป ม

]

นำยประเสริ บุญเรือง

รองปลัดกระทรวงศึก ำธิกำร
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ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำร่วมกันทำกิจกรรมกลุม่ ที่วิทยำกรมอบหมำย
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รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรพัฒนำโครงกำรพัฒนำบุคลำกรของกระทรวงศึก ำธิกำร
เพื่อสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรปฏิรูปกำรศึก ำในภูมิภำค
หลักสูตรสร้ำงวิทยำกรผู้นำกำรเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อกำรทุจริตรุ่นที่ 1
ระหว่ำงวันที่ 11 - 14 กุมภำพันธ์2562
ณ ห้องประชุม B5202 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึก ำ อำเภอสำมพรำน จังหวัดนครป ม
ลำดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

หน่วยงำน

น.ส.วรินทร เพียรภายลุน
นายประโยชน์ มณีรัตน์
นายวีระ แข็งกสิการ
นางอังคณา คาสุวรรณ
นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์
นางกัลยา เพ็ชรหึง
นายธนรัช พรหมเลข
น.ส.อุมาพร รังสิยานนท์

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกร
รองศึกษาธิการภาค 2
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ

9
10
11
12
13
14
15

นายธนบดีพิพัฒน์ ดานิล
นายสมชาย พูลศรี
นายภิรมย์ บุญยิ้ม
นางยุพดี พัฒนศรี
นางนิตยา สุวรรณรังค์
นายสราวุฒิ พานกุหลาบ
นางวิเชียร สังขนุกิจ

สนง.ศธภ. 1 ปทุมธานี
สนง.ศธภ. 1 ปทุมธานี
สนง.ศธภ. 2 ลพบุรี
สนง.ศธภ. 4 ราชบุรี
สนง.ศธภ. 6นครศรีธรรมราช
สนง.ศธภ. 7 ภูเก็ต
สนง.ศธภ. 8 ยะลา
สนง.ศึกษาธิการ
กรุงเทพมหานคร
สนง.ศธจ.ชัยนาท
สนง.ศธจ.นครปฐม
สนง.ศธจ.นครสวรรค์
สนง.ศธจ.นนทบุรี
สนง.ศธจ.ปทุมธานี
สนง.ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
สนง.ศธจ.พิจิตร

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ศึกษานิเทศก์
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นายสมชาย มีกาลัง
ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
นายทศพร ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษา
นายโกสินทร์ รัตนสาม
นิติกรปฏิบัติการ
น.ส.อมรรัตน์ เคนผาพงศ์ นิติกรชานาญการ
นายพิทักษ์ สุริยะ
ศึกษานิเทศก์
ชานาญการพิเศษ
น.ส.ศศิธร สุวรรณพูล
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
น.ส.วาสนา แจ้งเสนาะ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
นางสายใจ จิรชีพพัฒนา
ผอ.กลุ่มอานวยการ
นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์
น.ส.พิยะดา ม่วงอิ่ม
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ

สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์
สนง.ศธจ.สมุทรปราการ
สนง.ศธจ.สิงห์บุรี
สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี
สนง.ศธจ.อ่างทอง
สนง.ศธจ.ตาก
สนง.ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์
สนง.ศธจ.เพชรบุรี
สนง.ศธจ.ราชบุรี
สนง.ศธจ.ราชบุรี

๒๙

-2ลำดับ
ชื่อ – สกุล
ที่
26 นางกานดา อินทสมบัติ
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

นางผกาอุษา สุนทรนนท์
นางอภิสรา มีนิ่ม
นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน
นางสาวอวยพร อร่าม
นางสุมาลี แววจะบก
น.ส.ภรภัทร จันทสะโร
นางสาวสมศรี ตันบี้
นางปรานี คู่มณี
นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี
น.ส.พรรณา พรหมวิเชียร

37
38
39
40
41
42

นางรัชนก วรวิธปิติ
นางอาไพ ลิ้มประสาท
นางนวพร รอดคุ้ม
นางสุวภัทร สุพลจิตร
นายพิจารณ์ ดิษฐประชา
นายสญชัย รัศมีแจ่ม

ตำแหน่ง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นิติกร
ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญ
การ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ผอ.รร.วัดใหม่ดอนทราย
ผอ.รร.บ้านหนองขาหยั่ง
ผอ.รร.วัดลาดหญ้าแพรก
ศึกษานิเทศก์
ผอ.รร.บ้านกระทุ่มล้ม

หน่วยงำน
สนง.ศธจ.ชุมพร
สนง.ศธจ.ตรัง
สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช
สนง.ศธจ.ปัตตานี
สนง.ศธจ.พังงา
สนง.ศธจ.พัทลุง
สนง.ศธจ.ภูเก็ต
สนง.ศธจ.ระนอง
สนง.ศธจ.สตูล
สนง.ศธจ.สงขลา
สนง.ศธจ.สุราษฎร์ธานี
สนง.ศธจ.ยะลา
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.นครปฐม เขต 2
สพป.นครปฐม เขต 2

