สรุปผลการจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
ระหว่างวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
--------------------------------ความเป็นมา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579)
นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นการเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก
และประเทศในทุกมิติ และสามารถนาไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนไทยในอนาคตที่มีศักยภาพในการ
ร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้ อมทั้งกาย ใจ สติ ปัญญา
มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรม
ที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคมรักชาติและสถาบัน
พระมหากษัติย์ ในขณะที่ สถานการณ์ความมั่นคงของชาติในปัจจุบันเป็นความจาเป็นที่ทุกภาคส่วนจะต้อง
ร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดความขัดแย้งของคนในชาติ รวมทั้งเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้บริหาร ครู
และบุคลากร ในการพั ฒนาศักยภาพของผู้เรีย น มีภูมิคุ้มกั นต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรัก ความส ามัค คี
ปรองดองสมานฉันท์อันเป็นรากฐานสาคัญในการสร้างความมั่นคงของชุมชน สัง คมให้กับคนไทยในอนาคต
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึง จัดทาโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึ กษาและผู้บริหารสถานศึกษา
เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่ มจังหวัดตามแผนบูรณาการ
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ขึ้น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยการดาเนินงานโครงการ
มุ่ง เน้น ให้ห น่ว ยงานและสถานศึก ษาทุก สัง กัด ทั้ง ในและนอกกระทรวงศึก ษาธิก าร ได้ร ่ว มคิด ร่ว มท า
ร่วมรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์อย่างบูรณาการในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
เพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงในแต่ละ
พื้นที่ และมอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ดาเนินการจัดทาหลักสูตรและคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรร่วมกับสานักงานศึกษาธิการภาคในการดาเนินการจัด
ฝึกอบรมและขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด สาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 ได้จัดให้มีการดาเนินงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมนาผลงานที่เกิดจากการนา
ความรู้“การสร้างความปรองดองและสถานฉันท์ ” โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์
พระราชาไปเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ในหน่วยงานและสถานศึกษามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเติมเต็มศักยภาพ
ด้วยการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” เพื่อนาความรู้ “การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์” โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาไปขยายผลสู่ประชาชนต่อไป
ดัง นั้น สถาบั นพั ฒ นาครู คณาจารย์ และบุค ลากรทางการศึ กษาจึ ง จั ด ทาหลั ก สูต รและคู่ มือ การฝึก อบรม
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ขึ้น และเพื่อให้คณะทางานมีความรู้และเข้าใจการดาเนินการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
ดัง กล่ า วให้กั บ กลุ่ ม เป้ าหมายในแต่ละพื้ น ที่ ใ ห้ ดาเนิ น ไปในแนวทางเดีย วกั น สถาบั น ฯจึ ง จั ดประชุ มชี้ แจง
แนวทางการดาเนิ นงานจั ดฝึ กอบรมหลั กสู ตร“เทคนิ คการเป็นวิทยากรแกนนา”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
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วัตถุประสงค์
เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
เป้าหมาย
ผู้แทนจากสานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 ภาคละ 1 คน
ผู้เข้าร่วมประชุม
จากการประชุม ชี้แจงแนวทางการดาเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็นวิทยากร
แกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลัก
ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและศาสตร์ พ ระราชาของหน่ ว ยงานและสถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด
ผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น จานวน 22 คน ประกอบด้วย
1. นางปัถมา ดวงแก้ว

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 1
2. นางสาวณัฐปภัสร์ ท่าเจ็ง
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ศึกษาธิการภาค 2
3. นางกนิษฐา เติมธนะศักดิ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 4
4. นางชวนพิศ เนียมรักษา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 4
5. นางจารุณี กองทองดี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศึกษาธิการภาค 4
6. นางสาวจินตนา อินทสระ
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ศึกษาธิการภาค 6
7. นายวิฑูร ทวีปรีดา
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 7
8. นางสาวสุทัศสา สิทธิวิภัทร นักวิชาการศึกษาชานาญการ
ศึกษาธิการภาค 9
9. นางสาวสาวิตรี ขาผิวพรรณ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
ศึกษาธิการภาค 10
10. นายออมสิน ขาวสะอาด ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ศึกษาธิการภาค 11
11. นางพิศมัย สุนประสพ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 12
12. นางสาวศศิมา เกษมทางแท้ นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 13
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13. นายวิชัย ชัยโกศล

นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 14
14. นางพันธุ์ทิพย์ โลราช
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 15
15. นางวัชรีพร แพรแก้ว
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
ศึกษาธิการภาค 17
16. นายณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน วิทยากรอาวุโสบริษัทมีดีเอ็นเตอร์เท็นนิ่ง จากัด
17. นางสาวอรทัย ศักดิ์สูง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
18. นางอรวรรณ วงษ์ประคอง นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
19. นายปิยะ ลิ้มจินดาศิริ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
20. นางสาววรนุช สาเกผล
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ สคบศ.
21. นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ สคบศ.
ผู้ดาเนินการประชุม
นางสาวบุญทวี อรุณมาศ

หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สคบศ.

ขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
๑. ขออนุมัติจัดประชุม
๒. ประชุมคณะทางานวางแผนเตรียมการประชุม
๓. ประสานงานกับผู้ดาเนินการประชุมและผู้เข้าประชุม
๔. ประสานงานด้านอาคารสถานที่ อาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดประชุม
5. ดาเนินการประชุม
6. สรุปและรายงานผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค
การเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการประชุม
ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม Cockpit อาคารเฉลิมพระเกียรติ
งบประมาณ
งบประมาณโครงการฝึกอบรมผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด จานวน 92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
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ผลการดาเนินการประชุม
ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดา“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” เนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อม
นาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด มีประเด็นดังนี้
1. การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละพื้นที่กลุ่มจังหวัดให้ใช้วิธีการที่หลากหลาย
2. สถานที่จัดฝึกอบรมควรเป็นสถานที่ที่มีความพร้อมในการดาเนินงาน ห้องประชุมมีขนาดใหญ่
และมี WiFi
3. เป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง
จากทุกกลุ่มจังหวัดรวมทั้งสิ้นประมาณ 950 คน
4. งบประมาณในการจัดฝึกอบรมของศึกษาธิการภาคจะได้รับการโอนจาก สคบศ.เพื่อดาเนินการ
จัดฝึกอบรมหลักสูตร“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” ภาคละ 1๕5,000 บาท (หนึ่ง แสนห้าหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน) ทั้งนี้สานักงานศึกษาธิการภาคในแต่ละพื้นที่ต้องอานวยความสะดวกด้านค่าพาหนะให้กับวิทยากรด้วย
5. ได้ข้อสรุปกาหนดการจัดฝึกอบรมในแต่ละพื้นที่กลุ่มจังหวัด รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ
6. สานักงานศึกษาธิการภาคดาเนินการประเมินผลการฝึกอบรมของผู้เข้ารับการพัฒนาร่วมกันกับ
วิทยากร
สรุปผลการดาเนินการประชุม
ผลการประชุมชี้แจงแนวทางการดา“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา” เนินงานจัดฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเป็นวิทยากรแกนนา”และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนา
และประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาใน
พื้นที่กลุ่มจังหวัด สรุปผลการดาเนินงานได้ ดังนี้
๑. ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และเข้าใจในการใช้คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเป็น
วิท ยากรแกนน า”และการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก ารสร้ า งความปรองดองและสมานฉั น ท์ โ ดยน้ อ มน าและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชาของหน่วยงานและสถานศึกษาในพื้นที่
กลุ่มจังหวัด
๒. ผู้เข้าร่ วมประชุมได้ทราบตารางกาหนดการจัดฝึ กอบรมหลั กสูตร “เทคนิค การเป็น วิท ยากร
แกนนา” ในแต่ละกลุ่มพื้นที่กลุ่มจังหวัด
๓. ผู้ เข้ า ร่ วมประชุ มได้ แ นวทางด าเนิ น งานจั ดฝึ ก อบรมหลั ก สู ตร “เทคนิ คการเป็ นวิ ท ยากร
แกนนา” เพื่อลงสู่การปฏิบัติในแต่ละพื้นที่กลุ่มจังหวัด
---------------------------------
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