สรุปผลการดาเนินการพัฒนา
หลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์”
ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
***************
ความเป็นมา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานที่ มีภารกิจในการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น การจัดทาแผนงาน/โครงการในการดาเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จาเป็นต้องให้มีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
แผนพัฒนาการศึกษาของสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตลอดจนนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสาระสาคัญที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดาเนินการพัฒนาผู้บริหาร ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้มีความพร้อมเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงของโลกและประเทศในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ โดยคาดหวังว่า ผู้เข้ารับการ
พัฒ นาจะสามารถน าความรู้ ไ ปใช้/ ประยุ ก ต์ใ ช้ใ นการพัฒ นาเด็ก และเยาวชนไทยให้ มี ความพร้อ มทั้ งกาย ใจ
สติปัญญา มีทักษะการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตสานึก
วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบอันเป็นรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซึ่งในการพัฒนาประเทศ ความมั่นคงเป็นสิ่ง
สาคัญ แต่ในสภาวการณ์ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยกาลังเผชิญกับปัญหาและภั ยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ
เช่น การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ยาเสพติด การทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณภัยขนาดใหญ่
ความขัดแย้งในสังคม เป็นต้น จึงจาเป็นต้องเตรียมความพร้อมของประชาชนและทุกภาคส่วนในชาติให้พร้อม
เผชิญปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและแก้ ไขปัญหาภัยคุกคามที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติอย่างเป็น
รูปธรรม กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสาคัญในการสร้างเยาวชนซึ่งจะเติบโตเป็นคนไทยในอนาคตที่มีศักยภาพ
ในการร่วมกันพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น จึงจาเป็นต้องเร่งพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีศักยภาพ มีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง และมีความรับผิดชอบเพื่อเป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชน สังคม และร่วมกันพัฒนาประเทศ
สามารถปรั บ ตัว รองรั บ บริ บทการพัฒ นาในอนาคต ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักและเห็ น
ความสาคัญของความร่วมมือในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ได้มอบหมายให้สถาบันพั ฒนาครู คณาจารย์
และบุ คลากรทางการศึกษาดาเนิ น การ “โครงการฝึ กอบรมผู้ บริห ารการศึกษาและผู้ บริห ารสถานศึกษาเพื่ อ
ขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ลงสู่การปฏิบัติในพื้นที่กลุ่มจังหวัด ” ตามแผนบูรณาการการ
สร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของรัฐบาลที่มีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นผู้กากับ
ดูแลการปฏิบั ติงาน สถาบั น พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาจึงได้ดาเนินการจัดทาหลั กสู ตร
“การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์” โดยได้ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตรสาหรับพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 2/1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีผู้เข้ารับ
การพัฒนาและผ่านการพัฒนาตามเกณฑ์ จานวน 44 คน
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชา ยุทธศาสตร์ความมั่นคง :
การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ การสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทย
2. สามารถเชื่อมโยงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์กับการสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทย
3. สามารถจัดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลักษณะของพลเมืองไทยสู่สั งคมปรองดองและสมานฉันท์
โดยน้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน/สถานศึกษา
4. มีทักษะกระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
5. มีทักษะการนาเสนอความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้เข้ารับการพัฒนา
ในการด าเนิ น การพั ฒ นาตามหลั ก สู ต ร “การสร้ า งความปรองดองและสมานฉั น ท์ ” ได้ ก าหนด
กลุ่มเป้าหมายและมีผู้เข้ารับการพัฒนา ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับ
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย และนอกสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จานวน 50 คน
2. ผู้เข้ารับการพัฒนา ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และบุคลากรของสานักงานศึกษาธิการภาค 5 รวมจานวน 44 คน
จาแนกตามสังกัด ดังนี้
(1) สานักงาน กศน. จานวน 10 คน
(2) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จานวน 18 คน
(3) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จานวน 11 คน
(4) สานักงานศึกษาธิการภาค/จังหวัด จานวน 5 คน
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เนื้อหาหลักสูตร
เนื้อหาหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ” ที่ใช้ในการดาเนินการพัฒนาประกอบด้วย
4 หน่วยการเรียนรู้ จานวน 12 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 แนวคิดและกระบวนการของศาสตร์พระราชาด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง : การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
กับการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนการคิดเชิงบวกเพื่อสร้างเครือข่ายการสร้างความปรองดอง
และสมานฉันท์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การจั ดทาโครงการเพื่อสร้างคุณลั กษณะของพลเมืองไทยสู่ สังคม
ปรองดองและสมานฉันท์

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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วิทยากรให้ความรู้
สถาบั น พัฒ นาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาได้รับความอนุเคราะห์ วิทยากรจากหลาย
หน่ ว ยงานโดยได้ จั ดส่ ง บุ ค ลากรที่ มีค วามรู้ และประสบการณ์ เ กี่ย วกับ เนื้อ หาที่ส ามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ น
ดาเนินการส่งเสริมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ประกอบด้วย
1. ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีดีเอ็นเตอร์เทรนนิ่ง จากัด
2. ดร. สมบูรณ์ แซ่เจ็ง อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
รูปแบบการพัฒนา
การพัฒนาตามหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ” จะเน้นการแบ่งกลุ่มทากิจกรรม
ร่วมกัน รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และร่วมกันบูรณาการความคิด เพื่อพัฒนาการจัดทาโครงการ/
กิจกรรมการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์เพื่อนาไปในการพัฒนาและส่งเสริมให้สถานศึกษา/หน่วยงานให้มี
การขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่อไป

ภาพกิจกรรม

ดร. ประสิ ทธิ์ เขีย วศรี ผู้ อานวยการสถาบันพัฒ นาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
เป็นประธานพิธีเปิดการพัฒนาหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ” ในพื้นที่กลุ่มจังหวัดเพชรบุรี
ประจวบคี รี ขั น ธ์ สมุ ทรสงคราม และสมุ ทรสาคร ในวั นที่ 11 กรกฎาคม 2560
ณ ห้ อ งประชุ ม 2/1
อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
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ดร.ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และ ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง และคณะผู้เข้ารับการพัฒนาจากพื้นที่กลุ่มจังหวัด
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร จานวน 44 คน เข้าร่วมการพัฒนาตามหลักสูตร “การสร้าง
ความปรองดองและสมานฉันท์”
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ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2560 ดร. ณรงค์ฤทธิ์ นีละโยธิน และ ดร.สมบูรณ์ แซ่เจ็ง
ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามหลักสูตร “การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ ” โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันเพื่อ นาไปสู่การปฏิบัติงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ ในแต่ละ
กิจกรรมการเรียนรู้ พร้อมทั้งให้แต่ละทีมออกแบบและนาเสนอ

