รายงานการบริหารกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา
วันที่ 18- 19 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ.
--------------------------------ตามที่ สานัก งานปลัด กระทรวงศึ กษาธิ การได้อ นุมั ติใ ห้ ส ถาบัน พัฒ นาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษาดาเนินโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อน
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่ก ารปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจัง หวัด ตามแผนบูรณาการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉั นท์ และได้ จัดประชุมให้ความรู้กับคณะทางานจัดทาหลักสูต รและคู่ มือการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้ อ มน าและประยุ ก ต์ ใ ช้ ห ลั ก ปรัช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในหน่ว ยงาน/สถานศึ ก ษา ระหว่ า งวั น ที่
18 - 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ. โดยเชิญ ผศ. ดร. นักรบ
ระวัง การณ์ หัวหน้าภาควิชาศึกษาศาสตร์ คณะสัง คมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็น
วิทยากรและเชิญ ผู้แทนของผู้เข้า รับการฝึก อบรมและผู้ แทนจากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้ องซึ่ ง เป็น คณะท างาน
จานวน 21 คน ดังนี้
1. นาวาอากาศเอกหญิงชญาดา เข็มเพชร
2. นายสมบูรณ์ แซ่เจ็ง
3. นายณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน
4. นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม
5. นายราเชนทร์ บูรณศาสตร์
6. นายบุญลือ ทองเกตแก้ว
7. นายพีระพัฒน์ วรเนติวฒ
ุ ิ
8. นายอรรณพ จูจันทร์
9. นายกฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์
10. นางมาลินี เธียรไฝ่ดี
11. นางสาวนิภา แสงพันธุ์
12. นางไซหนับ เอสเอ

หัวหน้าฝ่ายแผนปฏิบัติการ ส่วนงานอานวยความยุติธรรม
ปรองดองสมานฉันท์และบูรณาการมวลชนเพื่อความ
มั่นคงภายใน ศปป.1 กอ.รมน.
อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิทยากรอาวุโส บริษัท มีดีเอ็นเตอร์เทร็นนิ่ง จากัด
วิทยากรและนักวิจัย ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยเพื่อ
การพัฒนาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
ผู้อานวยการสานักงาน กศน.จังหวัดเพชรบูรณ์
ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
รองผู้อานวยการโรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม สพม. 12
รองผู้อานวยการ สพป.เชียงราย เขต 1
ผู้อานวยการโรงเรียนหินกองวิทยา สพป.ขอนแก่น เขต 1
ผู้อานวยการโรงเรียนสว่างรัตน์พิฉายศึกษา
อ. เมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 (ลพบุรี)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 8 (ยะลา)

-213. นางอัจฉรียา ชุมนุม
14. นายวิชัย ชัยโกศล
15. นางสาววนิดา แก่นท้าว
16. นางสาวบุญทวี อรุณมาศ
17. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง
18. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
19. นางสาววรนุช สาเกผล
20. นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี
21. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 (อุบลราชธานี)
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 (นครราชสีมา)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 11 (สกลนคร)
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.

สรุปผลการให้ความรู้ในการจัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิค
การเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา ดังนี้
1. ระดมความคิดเห็น “แนวทางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ในหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่” โดยให้คณะทางานจัดทาหลักสูตรที่เป็นตัวแทนของสานักงานศึกษาธิการ
ภาค ในฐานะหน่วยดาเนินการฝึกอบรม ตัวแทนผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาได้แลกเปลี่ยนผล
การดาเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง ผศ.ดร. นักรบ ระวังการณ์
และคณะลงพื้ นที่ เ ป็น วิท ยากรในการฝึ กอบรมการสร้ างความปรองดองและสมานฉั นท์ ใ นหน่ว ยงานและ
สถานศึกษาในพื้นที่ จานวน 16 หน่วย สาหรับอีก 2 หน่วย คือ สานักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา และสานักงาน
ศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี วิทยากรในการฝึกอบรมเป็น วิทยากรในพื้นที่ และในที่ประชุมได้ ร่วมกันกาหนด
เป้าหมายความต้องการในการฝึกอบรมครั้งต่อไป คือ สืบสานศาสตร์พระราชา สร้างความเชื่อ ความศรัทธา
ทัศนคติให้เกิดขึ้นกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการเปิดใจผู้เข้ารับการฝึกอบรมและควรมีความหลากหลาย
ในเรื่องของอายุและตาแหน่ง โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ 1. กลุ่มเดิม ที่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ 2. กลุ่มใหม่ โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มครู ผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม
และเกษียณอายุราชการแล้วแต่มีจิตอาสาในการพัฒนา
2. ปฏิบัติการจัดทาหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” วิทยากรได้แบ่งกลุ่มผู้จัดทา
หลักสูตรเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับเทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา ตามประเด็นที่กาหนด
คือ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการสอน การวัดและประเมินผล และสื่ออุปกรณ์ แล้ว ให้นาเสนอในที่ประชุม
เพื่อให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ สรุปผล ดังนี้
2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแกนนาและเพื่อสร้างเครือข่ายวิทยากร
แกนนาในพื้นที่
2.2 เนื้อหา ประกอบด้วย โครงสร้างหลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากร เทคนิคการพูด
และการนาเสนอ เทคนิคการใช้สื่อ รวมทั้งจิตวิทยาการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมาย

-32.3 วิธีการสอน โดยการสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างวิทยากรกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีการละลายพฤติกรรมผู้เข้ารับการฝึกอบรม ใช้กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม Role Play
การบรรยาย การอภิปราย การฝึกปฏิบัติ การนาเสนอผลงาน และการถอดบทเรียน
2.4 วิธีวัดและประเมินผล จากการสังเกต ซักถามผู้เข้ารับการฝึกอบรม และจากแบบ
ประเมินผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2.5 สื่ออุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องโปรเจคเตอร์ Power Point ใบงาน เอกสาร
ประกอบการฝึกอบรม วิดิทัศน์ Multi Media
โดยภาพรวมการดาเนินการจัดทาหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา ประสบผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ
--------------------------------นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง ผู้จัดทารายงาน

ภาพกิจกรรมประชุมให้ความรู้ในการจัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน/สถานศึกษา
วันที่ 18- 19 มกราคม 2561
ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ สคบศ.
---------------------------------

ดร. ประสิทธิ์ เขียวศรี
ผู้อานวยการ สคบศ.
ประธานในพิธีเปิดการประชุม

คณะทางานจัดทาหลักสูตร
ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก กอ.รมน
และมหาวิทยาลัยมหิดล
มาร่วมให้ข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ

ผศ.ดร. นักรบ ระวังการณ์

ผู้บริหารการศึกษา และ
ผู้บริหารสถานศึกษา ที่ผ่าน
การฝึกอบรมหลักสูตรการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์
มาร่วมเป็นคณะทางานจัดทา
หลักสูตร

ตัวแทนจากสานักงาน
ศึกษาธิการภาค และบุคลากร
สคบศ. ร่วมเป็นคณะทางาน

คณะทางานจัดทาหลักสูตร
เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์โดยน้อมนาและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน
และสถานศึกษา

