แผนบูรณาการ : แผนงานบูรณาการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
กิจกรรม : ฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพืน้ ที่กลุ่มจังหวัด
1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลือ่ นการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
2. หลักการและเหตุผล
รัฐบาลได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579) เป็นแผนงานหลักในการพัฒนา
ประเทศและเป็ น กรอบในการด าเนิ น งานด้ ว ยการก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาที่ ส าคั ญ 6 ยุ ท ธศาสตร์
ซึ่ง ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นยุท ธศาสตร์ห นึ่ง ใน 6 ยุทธศาสตร์ที่สาคัญ และมีเป้ าหมายในการสร้า ง
เสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย และจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เป็นกลไกการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในระยะ 5 ปีแรก เพื่อ
มุ่ ง เตรี ย มความพร้ อ มและวางรากฐานใน การยกระดั บ ประเทศไทยให้ เ ป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกาหนดกรอบแนวคิดและ
หลักการในการวางแผนที่สาคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูป
ประเทศ และ (4) การพั ฒ นาสู่ค วามมั่ นคง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น เพื่อ ให้ สั ง คมอยู่ ร่ว มกัน อย่ า งมี ความสุ ข และใน
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 รั ฐ บาลได้ ก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท างบประมาณแบบบู ร ณาการด้ า นยุ ท ธศาสตร์
ซึ่ง ยุ ทธศาสตร์ด้ านความมั่นคง มีการกาหนดเป็ นแผนบูร ณาการการสร้า งความปรองดองและสมานฉัน ท์
ให้หน่วยงานต่างๆ เสนอขอรับงบประมาณแบบบูรณาการ โดยมี กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
(กอ.รมน.) เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดทาแผน ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานตามแผนบูรณาการเป็น
รายไตรมาสและสิ้นสุดโครงการ
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการดาเนินงานตาม
แผนงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของรัฐบาล ด้วยการพัฒนา “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
อย่างมีส่วนร่วม” โดยใช้การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญและเป็นเครื่องมือนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน นอกจากนี้ กระทรวงศึ กษาธิ การมีส านั กงานศึก ษาธิ การภาค 1-18 ตั้ง กระจายอยู่ใ นทุ กพื้ น ที่
กลุ่มจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในระดับภูมิภาคตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ 19/2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 และมีหน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งในและนอกกระทรวง
ศึกษาธิการที่ตั้งอยู่ในแต่ละพื้นที่กลุ่มจัง หวั ดที่สามารถดาเนินงานขับเคลื่อนการสร้า งความปรองดองและ
สมานฉันท์ได้อย่างทั่วถึง โดยมีผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ดังนั้น
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2560 สานักงานปลัด กระทรวงศึก ษาธิการจึง ได้เ สนอโครงการฝึ กอบรมผู้บริ หาร
การศึ กษาและผู้บ ริหารสถานศึกษาเพื่อขั บเคลื่ อนการสร้า งความปรองดองและสมานฉั นท์ลงสู่การปฏิ บั ติ
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ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด เพื่อของบประมาณตามแผนบูรณาการการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของรัฐบาล
โดยมีสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโครงการและ
ร่วมมือ กับสานักงานศึกษาธิการภาค ดาเนิ นการจัดฝึกอบรมและขับ เคลื่อ นการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดๆ ละ 50 คน รวม 900 คน และเพื่อให้การดาเนินงานโครงการ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์สู่การปฏิบัติมีความชัดเจน เป็นรูปธรรมบรรลุผลตามตัวชี้วัด
ของแผนบูรณาการการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จึงได้กาหนดหลักสูตรการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ร่วมคิด ร่วมทาและนาเสนอโครงการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนา
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงานและหรือ
สถานศึกษา
ดังนั้น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยสถาบันพัฒนาครู
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จึงจัดทา“โครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ” ตามแผนบูรณาการ
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เพื่อจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ สาหรับนาผลการดาเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนา
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในหน่วยงานและสถานศึกษา และเติม
เต็มศักยภาพด้วย “หลักสูตรเทคนิคการเป็น วิทยากรแกนนา” สาหรับนาไปขยายผลการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ลงสู่ประชาชนต่อไป
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ จั ด ท าหลั ก สู ต รและคู่ มื อ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การเป็ น วิ ท ยากรแกนน า”และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา
3.2 เพื่อจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชา
ของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
3.3 เพื่อติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
4. เป้าหมาย
4.1 เชิงปริมาณ
4.1.1 จั ด ประชุ ม ให้ ค วามรู้ กั บ คณะท างานในการจั ด ท าหลั ก สู ต รและคู่ มื อ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดย
น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา
จานวน 1 ครั้ง
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4.1.2 จัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา จานวน 100 เล่ม
4.1.3 จั ด ประชุ ม ชี้ แ จงแนวทางการด าเนิ น งานจั ด ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร “เทคนิ ค การเป็ น วิ ท ยากร
แกนนา” และจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จานวน
1 ครั้ง
4.1.4 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ โ ดยน้อมนาและประยุ กต์ใช้ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและศาสตร์
พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มเป้าหมายในการเข้ารับ การฝึกอบรม
ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการที่ผ่านการฝึกอบรมใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรับสมัครผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่สนใจเพิ่มเติม จานวน
รุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 900 คน
4.1.5 ติดตามผลการดาเนินการฝึกอบรมและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์ของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
4.1.6 จัดประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดฝึกอบรมและและการจัดเวทีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จานวน 1 ครั้ง
4.1.7 จัดทารายงานการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จานวน 100 เล่ม
4.2 เชิงคุณภาพ
4.2.1 คณะทางานจัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดได้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
4.2.2 หลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษามีความชัดเจนสามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการจัด
ฝึกอบรมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4.2.3 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารโครงการของสานักงานศึกษาธิการภาคและสถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้แ ละเข้าใจแนวทางการดาเนินงานจัดฝึกอบรมและ
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และการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาอย่างชัดเจน
4.2.4 ผลการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
1) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้และทักษะการเป็นวิทยากรแกนนาการขับเคลื่อนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์โ ดยน้อมนาและประยุ กต์ใช้ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและศาสตร์
พระราชา
2) ผลการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ “การสร้ า งความปรองดองและสมานฉั น ท์ โ ดยน้ อ มน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาของผู้เข้ารับ
การอบรม มีความชัดเจน ครอบคลุมตามประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
3) ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความพึงพอใจต่อโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหาร
สถานศึ ก ษาเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นการสร้ า งความปรองดองและสมานฉั น ท์ ล งสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
อยู่ในระดับมากขึ้นไป
4.2.5 การติดตามผลการการดาเนินการฝึกอบรมและการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ ฯของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจัง หวัด ทาให้ทุกพื้น ที่ดาเนินการจั ด
ฝึกอบรมเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน
4.2.6 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดฝึกอบรมและการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ โ ดยน้อมนาและประยุ กต์ใช้ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและศาสตร์
พระราชาของหน่ว ยงานและสถานศึ ก ษาในพื้ นที่ กลุ่ มจั ง หวัด มี ความชัด เจน ครอบคลุ มตามประเด็น การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
4.2.7 รายงานการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้บริ หารการศึกษาและผู้บ ริหารสถานศึ กษาเพื่ อ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดมีความชัดเจน สามารถ
นาไปใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้
5. วิธีดาเนินการ
กิจกรรมหลัก

วิธีดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

1.1 จัดประชุมให้ความรู้กับคณะทางานในการจัดทาหลักสูตรและ
ตุลาคม –
คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
พฤศจิกายน
1. วางแผนดาเนินงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2560
โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา
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กิจกรรมหลัก

2. ดาเนินการพัฒนา

3. การประเมินผล

วิธีดาเนินการ
1.2 จัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
เป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและ
สถานศึกษา
1.3 จัดประชุมให้ความรู้และชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน
จัดฝึกอบรมและการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูก้ ารสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ ฯ ของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด
2.1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
2.2 ติดตามผลการดาเนินการจัดฝึกอบรมและการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ฯในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
3.1 จัดประชุมสรุปผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัด ฝึกอบรม
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
3.2 จัดทาเล่มรายงานผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรม
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด

6. สถานที่ดาเนินการ ภายในและภายนอกสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
7. ระยะเวลาดาเนินการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – กันยายน 2561

ระยะเวลา
ดาเนินการ
พฤศจิกายน
– ธันวาคม
2560

ธันวาคม
2560 –
มกราคม
2561
มีนาคม –
กรกฎาคม
2561

สิงหาคม
2561

สิงหาคม –
กันยายน
2561
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8. งบประมาณทั้งสิ้น 3,321,000 บาท (สามล้านสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้
กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมให้ความรู้ในการจัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
เป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนาและ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา เป็นเงิน 80,450 บาท
กิจกรรมที่ 2 จัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ เป็นเงิน 15,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร
แกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ในพื้นที่กลุ่มจัง หวัด เป็นเงิน
119,700 บาท
กิจกรรมที่ 5 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในหน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่ 18 กลุ่มจังหวัด จานวน 18 รุ่น
(ผู้เข้ารับการอบรม 50 คน วิทยากร 2 คน คณะทางาน 5 คน รวม 57 คน) รุ่นละ 155,000 บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น 2,790,000 บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมเบิกจ่ายจากต้นสังกัด
กิจกรรมที่ 6 กากับ ติดตามผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในหน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด เป็นเงิน 191,520 บาท
กิจกรรมที่ 7 จัดประชุมสรุปผลการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในหน่วยงาน/สถานศึกษา ในพื้นที่กลุ่ม
จังหวัด เป็นเงิน 104,330 บาท
กิจกรรมที่ 8 จัดทารายงานผลการดาเนินงานโครงการโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและ
ผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
เป็นเงิน 20,000 บาท
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการและทุกกิจกรรม
9. การวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการ
9.1 ประเด็นความเสี่ยง : ความเสี่ยงด้านการดาเนินงานที่อาจเกิดขึ้นจาก
9.1.1 ผลการดาเนินงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานและสถานศึกษาของผู้เข้ารับการอบรมมีจานวนน้อย และขาดความชัดเจน
9.1.2 ผู้ผ่านการฝึกอบรมในปีที่ผ่านมาไม่สามารถมาเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ
โอน หรือ ย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน หรือมีภารกิจราชการสาคัญในช่วงระยะเวลาที่กาหนด
9.1.3 ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการไม่สามารถมาเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามวัน เวลาที่กาหนดซึ่งอาจจะส่งผลให้จานวนกลุ่มเป้าหมายไม่เป็นไปตามจานวนที่ตั้งไว้
ในโครงการ
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9.2 แนวทางการบริหารความเสี่ยง :
9.2.1 ประสานแจ้งให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมทราบกาหนดการและแนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ โ ดยน้อมนาและประยุ กต์ใช้ หลัก ปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพียงและศาสตร์
พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาล่วงหน้าเพื่อจัดเตรียมผลงาน
9.2.2 ประสานแจ้งกาหนดการจัดฝึกอบรมและจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของ
หน่วยงานและสถานศึกษาล่วงหน้าด้วย
9.2.3 รับสมัครผู้ที่มีความสนใจในการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาในหน่วยงานและสถานศึกษาเพิ่มเติมวิธีการสื่อสารที่
หลากหลาย และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายให้มีจานวนมากกว่าที่กาหนด
10. การประเมินผล
10.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา โดยตรวจสอบระยะเวลาการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สังเกตพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรมระหว่างการอบรม ประเมินผลงานกลุ่มและเดี่ยว เป็นต้น
10.2 การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีต่อการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดย
น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา
โดยการสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
11. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
11.1 ร้อยละเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11.2 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีต่อการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการ
เป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ โดยน้อมนาและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษา ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 สรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนา
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่
กลุ่มจังหวัดสามารถนาไปใช้เป็นตัวอย่างในการขยายผลการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ได้
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12.2 ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาความรู้ การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์โ ดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาไปขยายผล
สู่ประชาชนในพื้นที่ได้
12.3 สรุป ผลการแลกเปลี่ย นเรีย นรู้ก ารจัดฝึ กอบรมและขั บเคลื่อ นการสร้า งความปรองดองและ
สมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด สามารถนาไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆได้
12.4 ผลการดาเนินงานโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด แสดงให้เห็นถึงการร่วมคิด ร่วมทา
และร่วมรับผิดชอบในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง: การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่
การปฏิบัติในพื้นที่ของหน่วยงานทางการศึกษาที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
ศึกษาธิการได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม
12.5 ครู ผู้ เ รี ย น ผู้ ป กครอง และประชาชนรั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการสร้ า งความปรองดองและ
สมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงาน
และสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
12.6 หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องและประชาชนที่สนใจสามารถรับทราบผลการดาเนินการขับเคลื่อนการ
สร้ า งความปรองดองและสมานฉั น ท์ โ ดยน้อ มนาและประยุ ก ต์ ใช้ ห ลัก ปรั ชญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ยงและ
ศาสตร์พระราชาได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และสานักงาน
ศึกษาธิการภาค
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
*****************

