สรุปผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการ
ให้ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม B 5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
----------------------------หลักการและเหตุผล
ทรั พยากรมนุ ษ ย์ (Human Capital) ถือ เป็น หั ว ใจส าคั ญของการพัฒ นาประเทศอย่างยั่งยื น
ซึ่งรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจั กรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับ และทุกรู ป แบบให้ ส อดคล้ องกับความเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสั งคม จัดให้ มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้ มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีจิตสานึกของความ
เป็ น ไทยมีร ะเบี ย บวินั ย ค านึ งถึง ประโยชน์ ส่ ว นรวมและยึ ดมั่ นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน มี
พระมหากษัต ริ ย์ ทรงเป็ น ประมุ ข และการจั ด การศึก ษาในศตวรรษที่ 21 เพื่ อสร้า งและพัฒ นาให้ คนเป็ น
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนา
ประเทศสู่การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศ น์ ทางการศึ กษาแบบใหม่ มุ่ง เน้น การพัฒ นาการคิดเชิงระบบ ทั กษะการจัด การเปลี่ ยนแปลง
การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยให้มี
การคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ อันเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง สร้างค่านิยมในการทางานร่วมกัน
สร้างทัศนะคติเชิงบวก มีความเคารพและเห็นคุณค่าตนเอง เน้นการสื่อสารแบบกัลยาณมิตร และการอภิปราย
อย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยการพัฒ นาผู้ น าภาคราชการให้ เป็ นกลไกหลั กในการขับ เคลื่ อนนโยบายรั ฐ บาลและ
ยุ ทธศาสตร์ ช าติ เป็ น ผู้ น าที่มีวิสั ย ทัศน์ เ ป็นนักบริห ารที่มีภ าวะผู้ นา และมีส มรรถนะในด้านการจัดการที่ ดี
สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนการศึกษาของประเทศไทยสู่ เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(พ.ศ.2561-2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งให้ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง
มีคุณภาพ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีอานาจหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสาหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน โดยให้ ความส าคั ญในการพั ฒ นาสมรรถนะของผู้ บริห าร ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา
ให้ส อดคล้อ งกับ การเปลี่ย นแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 จึง ได้ พัฒ นาหลัก สูต รการพัฒ นาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ครู และบุ คลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา จานวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 2 – 5 กันยายน 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่าางวันที่ 11 – 14 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุม
อาคม อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
2. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ ผู้ เข้าร่ วมประชุมปฏิบัติการพัฒ นาหลั กสู ตรการพัฒ นาสมรรถนะผู้ บริห าร ครู และ
บุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าว

2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทางการศึกษา ที่มาจากความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการพัฒนา
ผู้เข้าร่วมประชุม
การประชุมปฏิบัติ การครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จานวน 14 คน ประกอบด้วย
1. นายศัจธร วัฒนะมงคล

ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

2. นางสาวปราณี ฝ่ายคามี

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ชัยนาท

3. นายกฤษณะ เลิศวิชานันท์
4. นางสาวเกศกัญญา อยู่สุข

รองศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สนง.ศธจ.พระนครศรีอยุธยา
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 1

5. นางสาวพิมฉัตร ฤกษ์รัตน์ระพี

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ สนง.ศธภ. 2

6. นางมารศรี เหล่าบุญชัย

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สนง.ศธจ.นครปฐม

7. นางบุญญาภา ปานลักษณ์

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ สนง.ศธจ.ปทุมธานี

8. นางสาวพัฒน์สรณ์ แยกผิวผ่อง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สนง.ศธภ. 3

9. นางสาวเต็มจิต จันทคา

ครูชานาญการพิเศษ

10. นางปรียานันท์ เพ็งพุ่ม

ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย สคบศ.

11. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.

12. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.

13. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.

14. นางสาวพรชนก ฝอยทอง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.

วิทยากร
รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการประชุม
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม B 5204 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

งบประมาณ
โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับหน่วยงาน
ทางการศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผลการดาเนินการประชุม
ผลการดาเนินการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ และพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร
ครู และบุคลากรทางการศึกษา สรุปได้ดังนี้
1. วิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒ นาหลัก สูต ร
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ก ารน าเสนอผลการวิ จั ย กรณี ศึ ก ษาจาก
โรงเรียนต่าง ๆ ที่ประสบผลสาเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้เงื่อนไข หรือบริบทที่จากัด แต่สามารถ
นาพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการกระทรวงศึกษาธิการได้ โดยใช้นวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนาโรงเรียน
ให้ทันกับการเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0)
2. ให้ ความรู้ เรื่ องทั กษะการคิดเชิง ระบบ ทักษะการจัดการเปลี่ ยนแปลง พร้อมทั้ง นาเสนอ
กรณีศึกษาจากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีทักษะดังกล่าวมาบริหารจัดการโรงเรียน ภายใต้ทรัพยากรที่ขาดแคลน
คือโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุขภาวะของ
สานักงาน สสส. และได้รับความสนใจจากสถานีไทยพีบีเอสออกอากาศเผยแพร่เป็นโรงเรียนที่ประสบผลสาเร็จ
ที่นาแนวคิดของจิตปัญญาภายในและภายนอก กระบวนการ PLC มาใช้ในการเรียนการสอนของครู และ
ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน`
3. ที่ประชุมได้มีการระดมพลังสมองในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ปัญหา อุปสรรค ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา เช่น การขาดแคลนปัจ จัยสนับสนุนในการบริหารโรงเรียน ขาดทักษะการ
บริหารที่ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ขาดความเข้มแข็งภายในตนเองที่จะมีพลังขับเคลื่อนการศึกษา ครูไม่ได้รับ
การพัฒนาเท่าที่ควร ผู้บริหารขาดทักษะการ Coaching ผู้บริหารทราบแต่ทฤษฏีแต่อยากเรียนรู้เพิ่มวิธีการ
Hoe to ที่จะทาให้การบริหารโรงเรียนประสบผลสาเร็จ ซึ่งได้มีการเสนอแนวคิดว่า ควรเพิ่มความเข้มแข็ง
ภายในตน การใช้สติกับการพัฒนาทีม พัฒนาองค์กร สร้างค่านิยมในการทางานร่วมกันสร้างทัศนะคติเชิงบวก
มี ความเคารพและเห็ น คุณค่าตนเอง เน้ นการสื่ อสารแบบกัล ยาณมิต ร และการอภิ ปรายอย่างสร้ างสรรค์
เสริมผู้บริหารโดยใช้กระบวนการ Professional Learning Community หรือ PLC ดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม
ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวทางการในแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของครู เพิ่มวิธีการที่ผู้บริหารจะ
ไปทาหน้าที่ Coaching ครูให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
4. โครงร่างของหลักสูตร โดยหลักการและเหตุผลจะกล่ าวถึง เหตุผลและความจาเป็นในการ
จัดทาหลักสูตร เช่น การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การเป็น
ประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทาง
การศึกษาแบบใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลงการสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ในชุมชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบโดยให้มีการคิดนอกกรอบ
คิดสร้างสรรค์ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เป็นนักบริหารที่มีภาวะผู้นา และมีสมรรถนะในด้านการจัดการที่ดี

5. โครงสร้างของหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ประกอบด้วยเนื้อหาสาระ 10 วิชา
รวม 30 ชั่วโมง ดังนี้
5.1 การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน
5.2 สติกับการพัฒนาทีมงาน
5.3 สติกับการพัฒนาองค์กร
5.4 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
5.5 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
5.6 การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
5.7 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน
5.8 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชึพบนฐานโรงเรียน : กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย
5.9 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
5.10 นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้
และการจัดการองค์กร
6. กลุ่ ม เป้ า หมาย ผู้ เ ข้ า รั บการพั ฒ นาคื อ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ภาคกลาง สั ง กั ด ส านั ก งาน
ศึกษาธิการภาค 1 - 4 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 120 คน แบ่งเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 60 คน
7. แนวทางการพัฒนาเป็นการฝึกปฏิบัติรูปแบบ Active Learning การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ กรณีศึกษา การทากิจกรรมกลุ่ม กิจกรรม Reflection and AAR นาเสนอผลงาน
สรุป และซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ
ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษา ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรฯ
2. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ
ผู้บริหาร ทีม่ ีคุณภาพ

---------------------------------

ภาพกิจกรรม
การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตร
การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

นายศัจธร วัฒนะมงคล
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดทาหลักสูตรฯ

รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์
วิทยากร

ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร
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