1. ชื่อหลักสูตร การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยได้เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่เป็นทั้งภัยคุกคาม
รูปแบบเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ จึงทาให้ปัญหาเกิดความซับซ้อน ปัญหาที่เกิดขึ้นมีความเชื่อมโยง
ระหว่างปัจจัยภายนอกประเทศและปัจจัยภายในประเทศมากยิ่งขึ้น และแนวโน้มของสถานการณ์สามารถ
เปลี่ยนแปลงได้โดยความผันผวนจากด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ทาให้ประเทศไทย
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ
การขาดความสามัคคีและการกระทาที่กระทบต่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ รวมทั้ง การก่อความ
ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในขณะที่ปัญหาการก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติ
ตลอดจนปัญหาที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากอดีต อาทิ ปัญหายาเสพติดและผู้หลบหนีเข้าเมืองยังเป็นภัยคุกคาม
ที่มีแนวโน้มส่ งผลกระทบในวงกว้างรวมถึง ยั ง จะต้ องเผชิญ กับผลกระทบจากสภาวะโลกร้อน ภัยพิบั ติ
ทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น จึงควรสร้างคุณค่าความต้องการอยากอยู่ ร่วมกันของพลเมืองภายในชาติโดย
ยึดมั่นในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการรู้รักสามัคคีสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของสังคมไทย
ให้มีภูมิคุ้มกันที่มั่นคงด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพและขีดความสามารถการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มี
ความรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและร่วมกันคุ้มครอง ปกป้องฐานทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็น
ทุนสาคัญของประเทศไว้ได้อย่างยั่งยืน มีจิตสานึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม รวมทั้งมีการบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจังและเป็นรูปธรรมในการดาเนินการรักษาผลประโยชน์ และดารงไว้ซึ่ง ความมั่นคงของชาติสืบไป
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี) ได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579)
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” คนไทยในอนาคตมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับ
บริบทการพัฒนาในอนาคต มี ความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา มีทักษะวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอด
ชีวิ ต มี ภู มิ คุ้ มกั นต่ อการเปลี่ ยนแปลง มี จิ ต สานึ ก วั ฒ นธรรมที่ ดี ง าม รู้ คุ ณ ค่า ความเป็ น ไทย และมี ค วาม
รับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์โดยกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ยุทธศาสตร์ ด้ านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่า เทีย มกั นทางสัง คม ยุท ธศาสตร์ด้ านการสร้า ง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ (แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 25602564 ,6-7) ที่ผ่านมาสานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสัง คมแห่ง ชาติ (สศช.) ได้อัญ เชิ ญ
แนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มาเป็นปรัชญา
นาทางในการพัฒนาและบริหารประเทศมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549) “เศรษฐกิจพอเพียง เป็ นปรัช ญาชี้ถึ ง แนวการดารงอยู่ และปฏิ บัติ ตนของประชาชน
ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดาเนิน
ไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒ นาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทั นต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพีย ง
๑

หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจาเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร
ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง ภายนอกและภายใน ทั้ง นี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้
ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนาวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการดาเนินการ
ทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และ
นักธุ รกิจในทุ กระดับให้มีส านึกในคุ ณธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริ ต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนิน ชีวิ ต
ด้ วยความอดทน ความเพี ยร มี สติ ปั ญญา และความรอบคอบ เพื่ อให้ สมดุ ลและพร้ อมต่ อการรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอก
ได้เป็นอย่างดี” (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) และแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ได้นายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเชื่อมโยง
สู่การปฏิบัติเป็นแผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี โดยระบุแผนปฏิบัติการและกาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จ
ที่เป็นรูปธรรม รวมทั้งให้มีการประเมินผลของการดาเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี โดยการมุ่งเตรียมความ
พร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยกาหนดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สาคัญ
4 ประการ ได้แก่ (1) การน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4) การพัฒนา
สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการพัฒนา“คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม” จะต้องใช้การศึกษาเป็นรากฐานที่สาคัญและเป็นเครื่องมือนาไปสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ : 2559)
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การจัดทาแผนงาน/โครงการในการดาเนินการ
พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จาเป็นต้องให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ตลอดจนนโยบายเร่ง ด่ วนของนายกรัฐ มนตรี แ ละรัฐ มนตรีว่ าการกระทรวงศึก ษาธิ การในสาระสาคั ญ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ สามารถดาเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ความพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศในทุกมิติ ทั้ง มิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่ง แวดล้อมโดยน้อมนาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยคาดหวังว่าผู้เข้ารับการพัฒนาจะสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนไทยให้ มี ความพร้ อมทั้ งกาย ใจ สติ ปั ญญา มี ทั กษะวิ เคราะห์ อย่ างมี เหตุ ผล
มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และ
มีความรับผิดชอบอันเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ในการพัฒนาประเทศความมั่นคงเป็นสิ่งสาคัญแต่ในสภาวการณ์ในปัจจุบันจะเห็น
ได้ว่าประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆดังเช่น การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
ยาเสพติด การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยขนาดใหญ่ ความขัดแย้งในสัง คม
เป็นต้นจึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนและทุกภาคส่วนในชาติให้พร้อมเผชิญปัญหาที่อาจ
เกิดขึ้นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างเป็นรูปธรรม
(สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ,2557) กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสาคัญในการสร้างเยาวชนซึ่ง
๒

จะเติบโตเป็นคนไทยในอนาคตทีมีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป จึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาเด็ก
และเยาวชน ให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของ
ชุมชน สังคม และการร่วมกันพัฒนาประเทศสามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต สานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็นความสาคัญของความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงของ
ชาติได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาดาเนินการ“โครงการฝึกอบรม
ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การ
ปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ”ตามแผนบูรณาการการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของรัฐบาลที่ มี
รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)เป็นผู้กากับดูแล ในการปฏิบัติงานวางแผนใช้พื้น ที่กลุ่ม
จังหวัดเป็นฐานเพื่อช่วยให้สามารถกาหนดแผนงานการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
ลงสู่ การปฏิ บัติไ ด้สอดคล้องเหมาะสมกั บสภาพความจริง ในพื้ นที่ นอกจากนี้ ใ นแต่ละกลุ่ม จัง หวัด จะมี
หน่วยงานทางการศึกษาและสถานศึกษาทั้งในและนอกกระทรวงศึกษาธิการเป็นจานวนมากโดยผู้บริหาร
การศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานการสร้างความปรองดอง
และสมานฉั น ท์ ล งสู่ ก ารปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง ดั ง นั้ น ในการด าเนิ นงานโครงการให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ จึงมีความจาเป็นต้องเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการ
ดาเนิ น งานขับ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ค วามมั่น คง : แผนงานการสร้ างความปรองดองและสมานฉั น ท์
เป็นแนวทางเดียวกัน สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจึงดาเนินการจัดทาหลักสูตร
และคู่มือการฝึกอบรมหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์”ทดลองนาร่องการฝึกอบรม และ
ส่งมอบให้สานักงานศึกษาธิการภาค 1- 18 ดาเนินการจัดฝึกอบรมและขับเคลื่อนการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/
สถานศึกษาในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่อไป
จากสาระส าคั ญที่ กล่ าวมาข้างต้ น จาเป็ นต้ องจั ดท าหลักสูตรและคู่มื อการฝึกอบรมหลั กสู ตร
“การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ให้มีเนื้ อหา กระบวนการจัดกิจกรรม และวิธีการวัดและประเมินผล
ที่ ชั ดเจน สามารถน าไปใช้ ใ นการจั ด ฝึ ก อบรมในพื้ น ที่ ก ลุ่ ม จั ง หวั ด ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
ทุกหน่วยดาเนินการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาสู่
การปฏิบัติอันจะส่งผลให้ครู นักเรียน และประชาชนในพื้นที่รับรู้และเข้าใจในการสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์ มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและมีความรับผิดชอบเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม รักชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ในที่สุด
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชา ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ การสร้างคุณลักษณะของ
พลเมืองไทย
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2. สามารถเชื่อมโยงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทย
3. สามารถจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษา
4. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
5. มีทักษะการนาเสนอความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4. สาระการเรียนรู้
ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ 4 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 12 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์

3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการคิ ด เชิ ง บวกเพื่ อ สร้ า งเครื อ ข่ า ยการสร้ า งความปรองดอง 3 ชั่วโมง
และสมานฉันท์

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดอง
และสมานฉันท์

3 ชั่วโมง

5. ระยะเวลาการฝึกอบรม
- เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 2 วันทาการ จานวน 12 ชั่วโมง
-- ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองจากเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่หน่วยจัดฝึกอบรมจัดส่งให้ศึกษา
ก่อนการเข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนาความรู้ ความเข้าใจ
มาใช้ในการฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
6. แนวทางการฝึกอบรม
1. หน่วยจัดฝึกอบรมจัดส่งเอกสารประกอบการฝึกอบรมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาล่วงหน้า
และค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้ และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนาความรู้ความเข้าใจมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. การจัดกิจกรรม/การบรรยายประกอบการนาเสนอด้วย Power Point
3. ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตัวอย่าง
ประสบการณ์การน้อมนาแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ/พัฒนาชุมชน
4. ใช้สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความปรองดองและสมานฉันท์ให้กลุ่มเป้าหมาย
ศึกษาและใช้กระบวนการคิดเชิงบวกในการจัดกิจกรรม
5. ประชุ ม กลุ่ ม ย่อ ยวิเคราะห์โจทย์ ปัญหาตามประเด็ น สร้างกิ จกรรมรองรั บ น าเสนอและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนสรุปผลองค์ความรู้ในแต่ละประเด็น
6. จัดกิจกรรมกระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
7. แบ่งกลุ่มศึกษา จัดทา และนาเสนอโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคม
ปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/
สถานศึกษา
๔

7. สื่อทีใ่ ช้ในการฝึกอบรม
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรม
2. ใบกิจกรรมวิเคราะห์โจทย์ปัญหาตามประเด็นต่างๆ
3 สื่อเทคโนโลยี เช่น วีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9
ตัวอย่างผลงานการน้อมนาและประยุกต์ใช้ แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง สถานการณ์/เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง
4. Power Point สาหรับใช้ประกอบการบรรยาย/การจัดกิจกรรม
8. การวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการฝึกอบรม โดยประเมินจาก
1. ผลงานและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรม
3. ระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรม
9. เกณฑ์การประเมินผลการฝึกอบรม
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีคะแนนการประเมินตามเกณฑ์ที่กาหนด ดังนี้
1. คะแนนการประเมินผลงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
2. คะแนนการประเมินพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. ระยะเวลาในการเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
10. กลุ่มเป้าหมายในการฝึกอบรม
- ผู้ บริ หารการศึ กษา ผู้ บริ หารสถานศึ กษาในและนอกสั งกั ดกระทรวงศึ กษาธิ การ ในพื้ นที่
18 กลุ่มจังหวัด และกรุงเทพหมานคร จานวนรุ่นละ 50 คน รวมทั้งสิ้น จานวน 950 คน
11. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. เป็นผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในหน่วยงาน/สถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และนอกกระทรวงศึกษาธิการ
2. มีความสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดาเนินงานสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดย
น้อมนาและประยุก ต์ใ ช้ หลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยงตามแผนบูรณาการสร้ างความปรองดองและ
สมานฉันท์ของรัฐบาล
3. สามารถนาความรู้การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษาด้วยการบูรณาการเชื่อมโยงกับ
โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงาน/สถานศึกษาดาเนินการอยู่เดิม หรือจัดทาโครงการ/กิจกรรมขึ้นใหม่
4. สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้เต็มเวลาตามที่หลักสูตรกาหนด
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12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการจัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษา
2. หน่วยงาน/สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นเครือข่าย“การสร้างความปรองดองและ
สมานฉันท์” เพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัด
3. ครูและบุคลากรในหน่วยงาน/สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการรับรู้และเข้าใจการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะของพลเมืองไทยในการสร้างสังคมปรองดองและสมานฉันท์อัน
ส่งผลให้มีภูมิคุ้มกันในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามในสังคมและนาประเทศไทยสู่ความเป็นประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืนได้ในที่สุด
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รายละเอียดของหน่วยการเรียนรู้
หลักสูตรการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
นิยามศัพท์
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ หมายถึง ความรัก สามัคคี และความภาคภูมิใจ
ในความเป็นชาติ เพื่อสร้างสังคมที่น่าอยู่ด้วยวิถีชีวิตความพอเพียงสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน
ศาสตร์พระราชา คือ แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้ความเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา มุ่งใช้ศักยภาพ
ของทุกคน ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรคน สร้างความรักสามัคคี ให้สามารถทางานเป็น
ทีม ระหว่างประชาชนกับประชาชน กับรัฐและข้าราชการ ร่วมเป็นประชารัฐ ใช้จุดแข็งทั้งหมดที่มีอยู่ สร้าง
โครงข่ายกระจายจากกลุ่มเดียวกันไปสู่คนต่างกลุ่มโดยยึดประโยชน์ของสังคมและสิ่งแวดล้อม
คุณลักษณะของการเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ 6 ประการ
ดังนี้
1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
6. การมีบทบาทสาคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน จานวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. รู้และเข้าใจแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. สามารถน้ อมน าแนวคิ ด และกระบวนการของศาสตร์ พ ระราชาไปประยุ กต์ ใช้
ในการปฏิบัติงานได้
เนื้อหาการเรียนรู้
- แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การน้อมนาแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและ
กระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่หน่วยจัดฝึกอบรมจัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนมาเข้ารับการ
อบรมและค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติมจากแหล่งเรียนรู้และเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อนาความรู้ความเข้าใจแนวคิดและกระบวนการ
ของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. ชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และตัวอย่างประสบการณ์
การน้อมนาแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ /พัฒนาชุมชน /พัฒนาองค์กร
ของปราชญ์ชาวบ้าน/หน่วยงานต้นแบบ
3. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การน้อมนาแนวคิดและกระบวนการของ
ศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
4. น าเสนอผลงานกลุ่ม แลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้ ในการน้อมนาแนวคิ ดและ
กระบวนการของศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชา
ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. วีดีทัศน์พระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
3. วี ดีทัศน์ตัวอย่างประสบการณ์ การน้ อมน าแนวคิด และกระบวนการของศาสตร์ พระราชา
ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนไปใช้ในการพัฒนาอาชีพ /พัฒนาชุมชน/พัฒนาองค์กรของปราชญ์ชาวบ้าน/หน่วยงานต้นแบบ
4. ใบกิจกรรมกลุ่มการน้อมนาแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่
ยั่งยืนไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
5. Power point ประกอบการบรรยาย
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินผลงานและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนา
การศึกษาในพื้นที่
จานวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
รู้และเข้าใจใน ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ตาม
กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2579) ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
และจุดเน้นเชิงนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในพื้นที่
เนื้อหาการเรียนรู้
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
3. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579
4. ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ
5. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
6. การขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 สู่การปฏิบัติ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ ที่หน่วยจัดฝึกอบรมจัดส่ง
ให้ล่วงหน้าก่อนมาเข้ารับการอบรม เพื่อนาความรู้ ความเข้าใจมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
2. จัดกิจกรรม/บรรยายประกอบการนาเสนอด้วย Power Point
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
2. Power point ประกอบการบรรยาย
การวัดและประเมินผล
สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
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หน่วยวิชาที่ 3 กระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ จานวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. รู้และเข้าใจมองเห็นคุณค่าของการคิดเชิงบวก
2. มีทักษะกระบวนการคิดบวก
3. สามารถนากระบวนการคิดเชิงบวกไปใช้ในการสร้างเครือข่ายความปรองดองและสมานฉันท์
4. รู้ เข้าใจ และเป็นเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
เนื้อหาการเรียนรู้
1. กระบวนการคิดเชิงบวก ด้วยเทคนิค“7 MINDs” เทคนิคสุนทรียสนทนา
2. การสร้างเครือข่าย
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการคิด
เชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ที่หน่วยจัดฝึกอบรมจัดส่งให้ล่วงหน้าก่อนมาเข้า
รับการอบรมเพื่อนาความรู้ ความเข้าใจมาใช้ในการฝึกทักษะกระบวนการคิดบวก
2. จัดกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการคิดบวกด้วยเทคนิค “7 MINDs” เทคนิคสุนทรียสนทนา
3. แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการนากระบวนการคิดเชิงบวกไปใช้ในการสร้างเครือข่ายความปรองดอง
และสมานฉันท์ พร้อมนาเสนอผลงานกลุ่ม วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปองค์ความรู้
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่าย
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. สื่อผสมเพื่อการเรียนรู้ที่สะท้อนถึงความปรองดองและสมานฉันท์
3. ใบกิจกรรมการฝึกทักษะกระบวนการคิดเชิงบวก
4. Power point ประกอบการบรรยาย
การวัดและประเมินผล
1. การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินผลการนาเสนอผลงานกลุ่ม
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 การจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและ
สมานฉันท์
จานวน 3 ชั่วโมง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. รู้และเข้าใจสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
2. รู้และเข้าใจคุณลักษณะความเป็นพลเมื องไทยในการสร้างสังคมสมานฉันท์ แ ละก้ าวสู่ การ
เปลี่ยนแปลง
3. สามารถเชื่อมโยงการสร้า งคุณลั กษณะของพลเมืองไทยกั บการสร้างสั งคมปรองดองและ
สมานฉันท์
4. สามารถจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์
เนื้อหาการเรียนรู้
1. สภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
1.1 การปฏิวัติดิจิทัลต่อการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0
1.2 การปรับเปลี่ยนประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0)
1.3 สัญญาประชาคมโลก
1.4 ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
และการเมืองและความมั่นคง
1.5 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2560-2579)
1.6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
2. คุณลักษณะพลเมืองไทยในการสร้างสังคมสมานฉันท์และก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง
2.1 ทักษะสาคัญจาเป็นในโลกศตวรรษที่ 21
2.2 พลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก
2.3 คุณลักษณะพลเมืองที่ดีของประเทศชาติและสังคมโลก
2.4 คุณธรรม จริยธรรมของการเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติและสังคมโลก
2.5 บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีต่อประเทศชาติ และสังคมโลก
3. การศึกษาไทย 4.0 ในบริบทการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4. การจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมศึกษาเอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดทา
โครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์ที่หน่วยจัดฝึกอบรมจัดส่งให้
ล่วงหน้าก่อนมาเข้ารับการอบรมเพื่อนาความรู้ ความเข้าใจมาใช้ในการฝึกปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในการจัดทาโครงการ
2. จัดกิจกรรม/บรรยายประกอบการนาเสนอด้วย Power Point
3. แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นและนาเสนอผลงานกลุ่มเกี่ยวกับคุณลักษณะพลเมืองไทยในการ
สร้างสังคมสมานฉันท์และก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง วิทยากรสรุปองค์ความรู้
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4. แบ่งกลุ่มวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยกับการสร้างสังคม
ปรองดองและสมานฉั นท์ พร้ อมน าเสนอผลงานกลุ่ ม วิ ทยากรและผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู้ และ
สรุปองค์ความรู้
5. วิทยากรชี้แจงการจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดอง
และสมานฉันท์ โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/
สถานศึกษา
6. แบ่งกลุ่มจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สัง คมปรองดองและ
สมานฉันท์ โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษา
พร้อมนาเสนอผลงาน วิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเติมเต็มเพื่อการพัฒนาโครงการ
7. วิทยากรให้ข้อเสนอแนะความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะ
ของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษา
สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. เอกสารประกอบการฝึกอบรมหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะ
ของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและสมานฉันท์
2. Power point ประกอบการบรรยาย
3. ใบกิจกรรมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะพลเมืองไทยในการสร้างสังคมสมานฉันท์
และก้าวสูก่ ารเปลี่ยนแปลง
4. ใบกิจกรรมวิเคราะห์ความเชื่อมโยงการสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยกับการสร้างสังคม
ปรองดองและสมานฉันท์
5. ใบกิจกรรมจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคมปรองดองและ
สมานฉันท์โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษา
การวัดและประเมินผล
1. สังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
2. ประเมินผลงานและการนาเสนอผลงานกลุ่ม
3. ประเมินผลการจัดทาและนาเสนอโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สังคม
ปรองดองและสมานฉันท์
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