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รายงานผลการบริหารกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ 
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 

ณ ห้องประชุม 3100 อาคารอ านวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
 

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

  การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ เ พ่ือจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์  เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3100 อาคารอ านวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา เป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล 
(Nakhon Pathom Education Collaborative Model) ในส่วนของการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สรุปสาระการประชุมมีดังนี้ 
 

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ ประกอบด้วย 
วิทยากร ผู้แทนหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้แทน
สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม รวมทั้งสิ้น จ านวน 32 คน  
 

  2. วัตถุประสงค์ของการประชุม 
   2.1 เพ่ือน าร่องความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล 
   2.2 เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล  

โดยในส่วนของการพัฒนาความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ด าเนินการ ดังนี้ 
          2.2.1 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนและก าหนดขั้นตอนการด าเนินงาน 

        2.2.2 ประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพ่ือจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ 
        2.2.3 ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
        2.2.4 ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความเป็นผู้น าทางวิชาการ 
        2.2.5 นิเทศและติดตามผล 

 

  3. น าเสนอผลการศึกษา และร่างรูปแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครปฐม 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ท าการศึกษาเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
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  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ วิทยากร ให้ข้อคิดว่า มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติก าหนดให้เด็กเป็นผู้เรียนรู้
ผลสัมฤทธิ์ได้ การขับเคลื่อนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับ O-NET เป็นสิ่งส าคัญ 
เพราะจะสะท้อนครูและผู้บริหารสถานศึกษา สิ่งส าคัญที่สุดจะต้องพัฒนาครูก่อน หากต้องการให้เด็กเป็นอย่างไร 
ครูก็จะต้องเป็นเช่นนั้นก่อน เด็กเป็นผู้สร้างนวัตกรรม อาจเป็นแนวคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือมุมมองใหม่ๆ ครูต้องท า
เป็นตัวอย่างก่อน ถ้าจะให้นักเรียนและครูเปลี่ยน ผู้บริหารจะต้องเปลี่ยนแปลงก่อน ครูต้องเปลี่ยนการสอนเป็น
แบบ Active Learning มีการท า PLC ในกลุ่มสาระของตนเองหรือไม่ มีการ Coaching นิเทศกันเอง หรือดูงาน   
การสอนหรือไม่ เป้าหมายที่ต้องการ นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงแล้ว นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ 
สามารถใช้เทคโนโลยีได้ ผู้ปกครองมีความพึงพอใจ นักเรียนสามารถสร้างนวัตกรรมได้ คิดวิเคราะห์เป็น ครู
จะต้องเปลี่ยนการสอนเป็นแบบ Active Learning เปลี่ยนกระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียน มีการท า Coaching 
ถอดบทเรียน แลกเปลี่ยนกัน การที่จะเป็นเช่นนี้ได้ ผู้บริหารต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ รูปแบบ มุมมอง กระบวนทัศน์
การบริหารใหม่ ทางสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงมีโจทย์โดยใช้ PLC เป็นตัว
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ขับเคลื่อนการท างาน ในส่วนของสถานศึกษาใดจะใช้กลยุทธ์แบบใดเป็นตัวขับเคลื่อน สามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม จากงานวิจัยที่เสนอส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ถอดบทเรียนจากการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา พบว่า หลักการจัดกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional 
Learning Community : PLC) ส าหรับสถานศึกษา 1. ต้องมีความร่วมมือกัน 2. มีการปฏิบัติจริง 3. ต้องมี 
การสื่อสารหลายช่องทาง วัตถุประสงค์ของการท า PLC จากการถอดบทเรียนจากงานวิจัย เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
คิดวิเคราะห์ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีทักษะการสร้างสรรค์นวัตกรรม และเป็นพลเมืองที่ ดี 
วัตถุประสงค์ที่จะให้  เกิดขึ้นกับครู ถ้าจะให้เด็กเกิดมีทักษะอาชีพหรือทักษะผู้ประกอบการ ครูจะต้องมีรูปแบบ
การสอน เทคนิค กลยุทธ์ วิธีการประเมินผลแบบใหม่ วัตถุประสงค์ของ PLC จากการถอดบทเรียนการการวิจัย 
1. เพ่ือพัฒนานักเรียนก่อน 2. พัฒนาครูให้มีสมรรถนะการสอนแบบ Active Learning ความสามารถในการสอน
โดยใช้แหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ความสามารถในการสอนโดยผสมผสานเทคโนโลยี ความสามารถในการสอนโดย
ร่วมมือกับชุมชน 3. กระบวนการในการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 

  5. การน าเสนอรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนโดยคณะวิทยากรจาก 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี ส านัก
การศึกษากรุงเทพมหานคร และส านักการศึกษา เทศบาลนครนครอ้อมน้อย  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณข์องสถานศึกษา   
 

  6. สิ่งที่ได้จากการน าเสนอรูปแบบการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน คือ “การก าหนด
เป้าหมายที่ชัดเจนหรือประเด็นการพัฒนาผู้เรียนและครู การวางแผนร่วมกันในทุกมิติ กระบวนการในการพัฒนา 
การบูรณาการในการน าไปใช้ ครูทุกคนช่วยกัน เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน า/ข้อสังเกตเพ่ือการปรับปรุง
เพ่ิมเติม การออกแบบนวัตกรรมการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผล การมองในแง่บวก การสร้างขวัญ
ก าลังใจ การสะท้อนผลสิ่งที่เกิดขึ้นว่าจะต้องปรับเปลี่ยน พัฒนาเพิ่มเติม หรือด าเนินการต่อไปอย่างไร”   
 

7. ปัจจัยความส าเร็จจากการระดมความคิดเห็นของผุ้เข้าร่วมประชุม  
   1) ผู้บริหารต้องมีภาวะผู้น าทางวิชาการ  
   2) ความร่วมมือของบุคลากรทุกคน 
   3) การสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรก่อน 
   4) ความตระหนักร่วมกันที่จะพัฒนา โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
   5) หน่วยงานทางการศึกษาต้องให้การสนับสนุน ให้ขวัญและก าลังใจ มีการก าหนด 

ขั้นตอน/กระบวนการที่ชัดเจน รวมถึงมีการสร้างเครือข่าย 
 

  8. แนวคิดการพัฒนา/ปรับปรุงเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และการน าเสนอ
ผลงานกลุ่ม ดังนี้ 
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กลุ่มท่ี 1  
ชื่อผลงาน PIPPE MODEL 

 

 
 

กลุ่มท่ี 2  
ชื่อผลงาน COLA MODEL 
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กลุ่มท่ี 3 
ชื่อผลงาน COLA MODEL + 2 E 

 

  
 

  9. สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีโครงการพัฒนาความร่วมมือ
ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา : นครปฐมโมเดล (Nakhon Pathom Education Collaborative Model) 
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครปฐม ให้สามารถขับเคลื่อนด้วยตัวเองได้ เพราะสถานศึกษาย่อม
รู้ดีว่าสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องการอะไร เป้าหมายสุดท้ายก็คือผู้เรียนที่จะต้องพัฒนา ส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดนครปฐมเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของจังหวัดนครปฐม ข้อเสนอแนะของ
ที่ประชุมแต่ละประเด็น สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จะรับไว้พิจารณาและน าเสนอ
ผู้เกี่ยวข้องต่อไป จะมีการลงพ้ืนที่จริง และมีการจัดเวทีวิชาการในโอกาสต่อไป ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการ
ร่วมกันต่อไป  
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สรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้เข้าการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดกิจกรรม 
สร้างเสริมประสบการณ์  

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  
ณ ห้องประชุม 3100 อาคารอ านวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

 

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

  การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ เ พ่ือจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์  เมื่อวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม 3100 อาคารอ านวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการ
ศึกษา มีผู้แทนสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมฯ จ านวน 32 คน โดยมีผู้ตอบแบบประเมิน จ านวน 17 คน คิดเป็น
ร้อยละ 53.13 
 

ผลการประเมิน  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้เข้าร่วมประชุม 
ที ่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 
1 เพศ 17 100 

  
    หญิง 14 82.4 
    ชาย 3 17.6 

2 อายุ 17 100 

  

    ต่ ากว่า 31 ปี 2 11.7 
    31 - 40 ปี 4 23.5 
    41 - 50 ปี 8 47.1 
    51 ปีขึ้นไป 3 17.6 

3 ระดับการศึกษา 17 100 

  
    ปริญญาตรี 3 17.6 
    ปริญญาโท 14 82.4 

4 ประเภทต าแหน่ง 17 100 

  

    ทั่วไป 4 23.5 
    วิชาการ 3 17.6 
    อ านวยการ 4 23.5 
    บริหาร 4 23.5 
    อ่ืน ๆ (ครูผู้สอน) 2 11.9 

5 ระดับต าแหน่ง 17 100 

  

    ปฏิบัติงาน 2 11.8 
    ปฏิบัติการ 1 5.9 
    ช านาญการ 3 17.6 
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ที ่ ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

     ช านาญการพิเศษ 11 64.7 
 

ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อเนื้อหา / รูปแบบ การประชุมฯ  (5 = พอใจมากท่ีสุด  4 = พอใจมาก   
           3 = พอใจ  2 = ไม่พอใจ  1 = ไม่พอใจมาก) 

 
ข้อค าถาม 

 
ค่าเฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 
ระดับ 

1. ขั้นตอนการชี้แจงการเข้ารับการอบรม 
1.1 ความชัดเจนในการชี้แจงประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร 4.29 0.59 มาก 
1.2 ความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงาน 4.47 0.51 มาก 
1.3 ความถูกต้อง รวดเร็วและขั้นตอนการให้บริการไม่ซับซ้อน 4.82 0.39 มากที่สุด 
1.4 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการกับลักษณะงาน 4.65 0.49 มากที่สุด 
1.5 ความเสมอภาคในการให้บริการตามล าดับก่อน - หลัง 4.82 0.39 มากที่สุด 

รวม 4.61 0.51 มากที่สุด 
2. ความพึงพอใจต่อผู้บริหารโครงการ/เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
   ด้านผู้บริหารโครงการ       
2.1 ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 4.94 0.24 มากที่สุด 
2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  4.76 0.44 มากที่สุด 
2.3 การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.82 0.39 มากที่สุด 
2.4 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.82 0.39 มากที่สุด 
2.5 การอธิบาย ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถาม 4.82 0.39 มากที่สุด 
2.6 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ 4.65 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.80 0.40 มากที่สุด 
    ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ       
2.1 ความสุภาพ เรียบร้อยและเป็นกัลยาณมิตร 4.71 0.47 มากที่สุด 
2.2 ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ  4.76 0.44 มากที่สุด 
2.3 การดูแลเอาใจใส่ และกระตือรือร้นในการให้บริการ 4.71 0.47 มากที่สุด 
2.4 ความเสมอภาคในการให้บริการโดยไม่เลือกปฏิบัติ 4.76 0.44 มากที่สุด 
2.5 การอธิบาย ให้ค าแนะน า หรือตอบข้อซักถาม 4.76 0.44 มากที่สุด 
2.6 ความสามารถในการแก้ไขปัญหาตามที่ได้รับการร้องขอ 4.76 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.75 0.44 มากที่สุด 
รวมด้านผู้บริหารโครงการและเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 4.77 0.42 มากที่สุด 

3. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก       
3.1 ความสะอาด เป็นระเบียบและความพร้อมของห้องประชุม 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.2 ความสะอาดของห้องน้ า 4.94 0.24 มากที่สุด 
3.3 ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหาร 4.94 0.24 มากที่สุด 
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3.4 ความสะอาดและความเหมาะสมของอาหารว่างและเครื่องดื่ม 4.88 0.33 มากที่สุด 
3.5 ความเหมาะสม ทันสมัยและประสิทธิภาพของอุปกรณ์ 
     โสตทัศนูปกรณ์ภายในห้องประชุม 4.94 0.24 มากที่สุด 
3.6 ความเหมาะสมและเพียงพอของที่นั่งภายในห้องประชุม 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.7 ประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ให้  
     บริการ 4.59 0.62 มากที่สุด 
3.8 ความเร็วในการใช้งานผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในพ้ืนให้บริการ 4.41 0.71 มาก 
3.9 ความเหมาะสมและเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการใช้งาน 
     ภายในห้องประชุม 4.88 0.33 มากที่สุด 
3.10 ความเหมาะสมและความชัดเจนของป้ายบอกทางสถานที่ให้  
       บริการ 4.71 0.47 มากที่สุด 
3.11 ความสะดวกและหลากหลายของช่องทางในการติดต่อขอรับ 
       บริการ 4.76 0.44 มากที่สุด 

รวม 4.82 0.42 มากที่สุด 
4. ด้านคุณภาพของการให้บริการ 
4.1 การให้บริการตรงกับความต้องการ 4.88 0.33 มากที่สุด 
4.2 การให้บริการมีความถูกต้อง ครบถ้วนและเหมาะสม 4.82 0.39 มากที่สุด 
4.3 การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่ก าหนด 4.88 0.33 มากที่สุด 
4.4 การให้ค าแนะน าเป็นประโยชน์ต่อการขอรับบริการ 4.71 0.47 มากที่สุด 
4.5 มีช่องทางแสดงความคิดเห็นการให้บริการเพ่ือการปรับปรุงและ 
     พัฒนาการให้บริการที่หลากหลาย 

4.65 0.49 มากที่สุด 

รวม 4.79 0.41 มากที่สุด 
5. ด้านกิจกรรม/หลักสูตรการพัฒนา 
5.1 ความรู้ แนวคิด ทักษะ และประสบการณ์ท่ีได้รับจากการเข้า 
     ร่วมกิจกรรม  

4.76 0.44 มากที่สุด 

5.2 ความรู้ แนวคิด ทักษะและประสบการณ์สามารถน าไป 
     ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

4.65 0.49 มากที่สุด 

5.3 ความสอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 4.71 0.47 มากที่สุด 
5.4 ความเหมาะสมของสื่อ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่วิทยากรใช้ใน 
     การจัดกิจกรรม 

4.71 0.47 มากที่สุด 

5.5 ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.65 0.49 มากที่สุด 
5.6 คุณภาพและความเหมาะสมของวิทยากร 4.82 0.39 มากที่สุด 
5.7 ความคุ้มค่าของเวลาและค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรม 4.71 0.47 มากที่สุด 

รวม 4.71 0.45 มากที่สุด 
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รวมทั้งหมด 4.76 0.44 มากที่สุด 
ภาพกิจกรรมประชุมปฏิบัติการให้ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563  
ณ ห้องประชุม 3100 อาคารอ านวยการ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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