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รายงานนี้เปน็ส่วนหนึ่งของ 

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
ประจ าปี 2561 



ค าน า 

 รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในส่วนของการศึกษาดูงานในประเทศ คณะผู้ศึกษาดูงานได้ไปศึกษาดูงาน ณ 
จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ กลุ่ม GP 1,3,5 ส าหรับสถานที่ในการศึกษาดูงาน นอกจากการบรรยายพิเศษ 
ที่ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ และได้ไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยที่เน้นเทคโนโลยีการเกษตร 
โรงเรียนมัธยมเอกชน บริษัทเอกชน ชุมชน หมู่บ้าน และโบราณสถานส าคัญของจังหวัด 

 ในการนี้คณะผู้รับผิดชอบกิจกรรมศึกษาดูงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน ดร.สมบัติ  สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท า IS GP IDP หลักสูตรพัฒนา 
นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ และ คณะ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 กลุ่ม GP 1,GP 3 และGP 5 ตลอดจน 
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกๆ ท่านที่ท าให้การศึกษาดูงานและการจัดท ารายงานส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

1 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

รายงานผลการด าเนินกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศ ครั้งที่ 2 
หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 

ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร ์
ระหว่างวันที่ 24 - 29 มถิุนายน 2561 

----------------------------------------------- 
ชื่อกิจกรรม  :  การด าเนินงานกิจกรรมการศึกษาดูงานในประเทศ  ครั้งที่ 2 ของ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

แนวคิดและจุดมุ่งหมาย 

 เป็นการศึกษาจากประสบการณ์จริงทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในชุมชน ด้านนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ดีเลิศและน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การที่ดีเลิศ และน ามา
วิเคราะห์ เปรียบเทียบ เพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์การด้านการบริหารจัดการให้สามารถด าเนินการตอบสนองต่อ
การมีผลประโยชน์ร่วมกันของกลุ่มสังคม และเป็นองค์กรที่สนับสนุนภาคส่วนต่างๆ ของสังคมให้มีขีดความสามารถ
สูงขึ้นตามระดับมาตรฐานสากล จนเข้าสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกได้ 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์นักบริหารเชิงประจักษ์ เป็นการศึกษาประสบการณ์จริง ทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน ในชุมชน ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ขององค์ การที่ดี และน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
เพ่ือเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่นักบริหารที่เข้ารับการพัฒนาให้พร้อมส าหรับน าไปประยุกต์ใช้ในอนาคตและ
สามารถเปรียบเทียบเพ่ือเลือกสรรข้อดี ข้อได้เปรียบต่างๆ มาวิเคราะห์และท าความเข้าใจให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นได้  
โดยการศึกษาเปรียบเทียบการบริหารจัดการองค์กรทั้งภาคเอกชนและภาครัฐที่ดีเลิศ (Best Practices) เพ่ือการน า
นโยบายสู่การปฏิบัติ  
หัวหน้าคณะศึกษาดูงาน/วิทยากร 

1. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท า IS,GP 
2. นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด  วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท า IS,GP 

คณะบริหารโครงการ 

1. นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  ผู้บริหารโครงการ 
2. นางพรอัญชลี  พุกชาญค้า ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้บริหารโครงการ 
3. นายอุเทน  นวสุธารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  ผู้บริหารโครงการ 

ผู้เข้ารับการพัฒนา 

 ผู้ เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่  8  
ประกอบด้วย กลุ่ม GP 1, GP 3 และ GP 5 จ านวนทั้งสิ้น 36 คน วิทยากรประจ าหลักสูตร จ านวน 2 คน 
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 3 คน รวมคณะในการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์  
จ านวน 41 คน 
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2 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

สรุปการศึกษาดูงานภายในประเทศ ครั้งที่ 2 
ระหว่างวันที่ 24- 29 มิถุนายน 2561 
ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร ์

 

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

14.00 - 16.00 น. ศึกษาดูงาน 

ณ ศูนย์คชศึกษา (หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก) บ้านตากลาง 
ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
โครงการช้างคืนถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
เรื่อง โครงการช้างคืนถิ่นขององค์การบริหาร 
       ส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

1. บริบท  
        ประวัติ ศูนย์คชศึกษา เกิดจากการต้องการแก้ปัญหา  
เรื่องช้างเร่ร่อน และเป็นการสร้างจิตส านึกร่วมของคนไทยกับช้าง
ที่มีคุณูปการต่อประเทศชาติ เนื่องด้วยจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัด
ที่มีชื่อเสียงเรื่องช้าง มีการจัดกิจกรรมงานช้างประจ าปีเป็นที่รู้จัก
อย่างกว้างขวางมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน มีผู้เลี้ยงช้างและ
จ านวนช้างมากที่สุดในประเทศ และมีวัฒนธรรมประเพณี
เกี่ยวข้องกับช้างในวิถีชีวิตระหว่างช้างกับคนเสมือนสมาชิกคน
หนึ่งในครอบครัว จึงมีการก่อตั้งศูนย์คชศึกษา แห่งนี้ขึ้นในปี พ.ศ. 
2544 

2. จุดเปลี่ยน  
        การแก้ปัญหา เรื่องช้างต้องอาศัยความร่วมมือจาก ผู้เลี้ยง
ช้าง ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐบาล กระทรวงต่างๆ 
และนักท่องเที่ยว เมื่อน าช้างกลับบ้านได้ ทุกฝ่ายต้องเข้าใจว่า 
ช้างเป็นสัตว์ใหญ่ที่ต้องการพ้ืนที่มาก ต้องการน้ า ต้องการอาหาร
มาก ขณะเดียวกันผู้เลี้ยงช้างก็ต้องการให้มีการยอมรับวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าของบรรพชน ดังนั้น เมื่อรัฐบาลได้มีมติ
คณะรัฐมนตรีให้ใช้พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติดงภูดิน ประมาณ  

นายเสรี  สมเป็น 
หัวหน้าส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุรินทร์ 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

3 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

3,000 ไร่ เ พ่ือการนี้ตั้งแต่ ปี 2555 เป็นต้นมา จึงมีกิจกรรม 
เกี่ยวกับช้างเกิดขึ้นตามมา จากกิจกรรมช้างคืนถิ่น สู่กิจกรรมโลก
ของช้าง (Elephant World) เช่น พิธีกรรมเก่ียวกับช้าง พิพิธภัณฑ์
ช้าง สุสานช้าง โฮมสเตย์ การพัฒนาช้างให้มีความสามารถด้าน
ต่างๆ การน าช้างออกร่วมพิธีการส าคัญๆ ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งเป็นที่
สนใจของนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศ เป็นต้นมา 
เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนตลอดไป 

3. การด าเนินการของศูนย์คชศึกษา 
       สภาพการด าเนินงานในปัจจุบันและอนาคต จังหวัดสุรินทร์ 
เป็นจุดยุทธศาสตร์ของการท่องเที่ยวได้ในหลากหลายรูปแบบ ทั้ง
ที่เชื่อมต่อจากการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจากจังหวัดบุรีรัมย์ และการ
ท่องเที่ยวในเชิงศิลปะ วัฒนธรรม ทั้งในประเทศและประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา ที่ด่านช่องจอม สู่นครวัด นครธม 
ซึ่งด่านแห่งนี้ยังเป็นช่องทางที่ประชาชนชาวกัมพูชาได้เข้ามา 
ใช้บริการต่างๆ เช่น โรงพยาบาลและเพ่ือการท่องเที่ยวอีกด้วย 

         ปัจจุบันชุมชนบ้านตากลาง ซึ่งเป็นชุมชนชาติพันธุ์ส่วย 
หรือ กุย จะมีวิธีชีวิตอยู่ร่วมกับช้าง และช้างจะเข้าไปร่วม 
ในกิจกรรม วิถีชีวิตของชุมชนดังกล่าว เช่น การบวชนาค  
การแต่งงาน การดูแลธรรมชาติในพ้ืนที่ วังทะลุ (จุดเชื่อมของ
แม่น้ ามูลและแม่น้ าชี) การเซ่นไหว้ศาลปะก า การให้ความรู้
เกี่ยวกับช้างและวิถีชีวิตเกี่ยวกับช้าง การจัดการพิธีกรรมเกี่ยวกับ
ช้างเมื่อเสียชีวิต เป็นต้น 

4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
       การบริหารจัดการและการสร้างผู้น าในองค์กรศูนย์คชศึกษา 
การสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างนักท่องเที่ยวกับวิถีคนเลี้ยงช้าง  
มีการจัดให้เหมาะสมกับประเภทนักท่องเที่ยว เช่น แบบเช้ามา
เย็นกลับ ประเภทอยู่พักค้างคืน 1 คืน , 3 คืน หรือมากกว่านี้ 
การจัดล าดับเพ่ือการเข้าพัก กลุ่มที่ดูแลเรื่องอาหารกลุ่มที่ดูแล
เรื่องความปลอดภัย กลุ่มที่ดูแลเรื่องการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
กลุ่มในการก าหนดกิจกรรมการแสดงของช้างในแต่ละรอบของวัน 
การรวมกลุ่มกันของผู้คนในชุมชนในการจ าหน่ายสินค้าที่มีหลาย
ร้านให้เลือก แต่มีสินค้าประเภทเดียวกันจ าหน่าย การรวมกลุ่มกัน
บริการของช้าง การด าเนินงานของมัคคุเทศก์ท้องถิ่นร่วมกับ
มัคคุเทศก์ การสร้างมัคคุเทศก์น้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา 
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การสืบสานหมอปะก าที่ปัจจุบันเหลือมีชีวิต จ านวน 3 ท่าน และ
ไม่มีผู้จะมาสืบสานต่อ เนื่องจากการเข้าสู่ต าแหน่งเหล่านนี้จะต้อง
ได้รับการประเมินความรู้ความสามารถจากการร่วมจับช้างป่าและ
จับช้างป่าได้ แต่ปัจจุบันได้มีการปิดป่าไม่อนุญาติให้มีการจับช้าง
ป่าอีกท าให้บทบาทของหมอผีปะก า หรือผู้มีอาชีพจับช้างป่าได้ถูก
ยุติไปด้วย หากไม่มีการสืบสานหรือถ่ายทอดต่อไป วิชาชีพที่
เกี่ยวข้องเหล่านนี้ก็จะสูญหายไปกับกาลเวลาหรือกฎกติกาของ
สังคมบ้านเมือง 

5. การเรียนรู้ของ สคบศ. 
       การประยุกต์ใช้ในภารกิจของ สคบศ. ประเด็นที่ส าคัญ คือ 
การสร้างและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่จะด าเนินภาระกิจ
ของ สคบศ. ต่อไปในปัจจุบันและในอนาคตนั้น ยังมีช่องว่าง
ระหว่างกลุ่มอายุของบุคลากรอยู่ ดังนั้นกิจกรรมที่จะสร้างการ
เรียนรู้ของบุคคลและองค์กร ควรเพ่ิมความชัดเจนและรูปกระท า
ให้มากขึ้น จะท าให้วิชาการและทักษะต่างๆ ได้ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น
ต่อไป 

 

การถกแถลง หัวข้อ ศูนย์คชศึกษามีส่วนในการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์อย่างไร ด้านใด 

ผู้น าการถกแถลง นายสมบูรณ์  ธรรมลังกา 

มีความรู้ที่น าช้างมาสอดแทรกในค าสอนและเรียนรู้มากมาย เช่น ขี่ช้างจับตั๊กแตน, ช้างตายทั้งตัวเอา
ใบบัวปิดไม่มิด, เห็นช้างขี้อย่าขี้ตามช้าง อ้อยเข้าปากช้าง ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรักอย่าได้ไว้วางใจ เป็นต้น  
ช้างเป็นสัตว์ที่มีจิตใจดีต้องสอนทฤษฎีและปฏิบัติในโรงเรียน เหมือนวิชากองยาว หรือเซิ้งอีสาน  ควรสร้างเป็น
หลักสูตร บูรณาการในเรื่องความกตัญญูรักและหวงแหนสัตว์ประจ าชาติ สอนวิธีการจับช้างแก่อนุชนรุ่นหลัง  
การสร้างและพัฒนาของที่ระลึกที่เป็นช้างมีกล่องบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม น าเทคโนโลยี 3D มาประกอบการน าเสนอ
ในพิพิธภัณฑ์ช้าง 
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วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 (เช้า) 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

09.00 - 11.00 น. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ 

รับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
บุรีรัมย์” ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
ต.สะแกซ า อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 
สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

1. บริบท  
        เมืองบุรีรัมย์ หรือ เมืองแปะ เมืองที่มีชุมชนอยู่อาศัยร่วม
สมัยกับอาณาจักรทราวดี เป็นเมืองที่ได้รับการยอมรับในปี พ.ศ. 
2411 เป็นต้นมามีสภาพภูมิประเทศ พ้ืนที่สูงราดเทจากทิศใต้ 
ไปทิศเหนือ ในอดีต ถูกขนานนามว่า  บุ รี รัมย์ต า น้ ากิน  
สู่บุรีรัมย์เมืองผ่าน สู่บุรีรัมย์เมืองที่ต้องไม่พลาด ก้าวต่อไป 
สู่อนาคตบุรีรัมย์ Smart City เพ่ือการขับเคลื่อน ในยุทธศาสตร์ 
9 ด้าน  

2. จุดเปลี่ยน 
       จากเมืองปราสาทหิน สู่เมืองปราสาทสายฟ้า คือ แนวคิด
สร้างสรรค์ที่ไม่มีวันตายที่เกิดจากแนวคิดของนักการเมือง  
นายเนวิน ชิดชอบและตระกูลชิดชอบ  ที่สร้างสรรค์ สนาม
ฟุตบอลที่ได้มาตรฐาน FIFA การสร้างและพัฒนาทีมฟุตบอล
ปราสาทสายฟ้า บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ที่ประสบผลส าเร็จด้วยแชมป์
ถ้วยรางวัลอย่างต่อเนื่อง การสร้างทีมฟุตบอล อะคาเดมี่  
บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด และสนามแข่งรถ ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล  
เซอร์กิต เป็นต้น และเพลาเพลินบุรีรัมย์ คือจุดเปลี่ยนบุรีรัมย์ 

3. การด าเนินการของยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ 
      ในการร่วมกันของข้าราชการ คหบดี ประชาชน เพ่ือให้เกิด
การบูรณาการใน 9 ยุทธศาสตร์ คือ 

         1.) เมืองอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต  
         2.) เมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
         3.) เมืองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 
         4.) เมืองอุตสาหกรรมการแพทย์และสาธารณสุข 

นายประภาส  รักษาทรัพย์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัด

บุรีรัมย์ 
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         5.) เมืองอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 
         6.) เมืองอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ 
         7.) เมืองอุตสาหกรรมการค้าชายแดนและการค้า 
             ผ่านแดน 
         8.) เมืองอุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต 
         9.) เมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

      4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
       ผู้น า พ้ืนที่ภาคราชการ ผู้ ว่ าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
มีวิสัยทัศน์และภาวะผู้น าที่สูง มีความชัดเจนในภาคราชการ
และแนวทางยุทธศาสตร์ 20 ปี ของจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้น าท้องถิ่น 
โดยเฉพาะตระกูล“ชิดชอบ” ได้สนับสนุนแนวทางทิศทาง 
ในการพัฒนาพ้ืนที่ของจังหวัดบุรี รัมย์  ด้วยการร่วมวาง
ยุทธศาสตร์ 20 ปีด้วยความคิดสร้างสรรค์ ด้วยความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนโดยการน าพาการกีฬาน าการท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ การสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็ง  
การคิดนอกกรอบ การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
พัฒนา การบูรณาการไปในทิศทางเดียวกันทั้งภาคราชการและ
เอกชน ระหว่างชีวิต ความรู้ อาชีพ และการท างานที่ประสบ
ความส าเร็จ 

5. การเรียนรู้ของ สคบศ.  
        ทรัพยากรธรรมชาติเมื่อมีการใช้ไม่มีการสร้างทดแทน 
นับวันไปข้างหน้า ทรัพยากรเหล่านั้นต้องมีวันหมดสิ้นไป ฉะนั้น 
การสร้างสรรค์ องค์กร สคบศ.ด้วย นวัตกรรม จึงควรสร้างให้
เกิดข้ึนในข้าราชการทุกยุค ทุกสมัย เพราะทรัพยากรในทุกเรื่อง
ของ สคบศ. นั้น มีความเสื่อมและหมดอายุการใช้งาน สคบศ.
จ าเป็นต้องหาวิธีการที่จะสร้างสรรค์ ในการใช้ความคิดที่
สร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม ต่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 
เช่น บุคลากร การใช้งบประมาณ การใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ให้ 
คุ้มค่าเหมาะสมกับกาลเวลา องค์กร สามารถสร้างสรรค์ทิศทาง
สู่ Smart Organization or Smart NIDTEP ได ้
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13.30 - 15.30 น. ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา บ้านกวางงอย 
ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
หัวข้อ โรงเรียนมีแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาทักษะเด็ก
และเยาวชนอย่างไร 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

1. บริบท 
        เป็นโรงเรียนประจ าของเอกชนในโครงการ โรงเรียน
ทางเลือก (Partnership School) ที่ด า เนินการโดยมูลนิธิ 
มีชัย วีระไวทยะ ที่เปิดสอนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เปิด
ด าเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบัน โดยการ
รับสมัคร นักเรียนจากทั่วประเทศ โดยการสอบสัมภาษณ์
ผู้ปกครองและผู้เรียนจาก คณะนักเรียนรุ่นพ่ี โดยมุ่งให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักเรียนและชุมชนโดยรอบบริเวณ
โรงเรียน ในนามโรงเรียนมีชัยพัฒนา หรือ โรงเรียนไม้ไผ่ 

2. จุดเปลี่ยน 
       ในประเทศไทยมีโรงเรียนที่หลากหลาย โดยเฉพาะ
โรงเรียนเอกชน ที่มีความพร้อมในการเรียน การสอน โรงเรียนมี
ชัยพัฒนาได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในชนบทได้เข้ามาศึกษาและ
พัฒนาทักษะชีวิตในการเป็นคนดี มีวินัย มีความซื่อสัตย์และ  
มีจิตสาธารณะ สามารถเป็นผู้ประกอบการเกษตรและธุรกิจ 
เพ่ือสังคม ตลอดจนผู้น าของประเทศในอนาคต เป็นที่มาของ 
การก่อตั้งโรงเรียน เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงจากจุดเล็กๆ ของ
สังคมในปัจจุบัน 

3. การด าเนินการของโรงเรียนมีชัยพัฒนา 

        โ ร ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ก า ร ส นั บ สนุ น ง บป ร ะม า ณ และ 
การด าเนินงานภายใต้มูลนิธิมีชัย  วีระไวทยะ แต่การด าเนิน
กิจกรรมจะเป็นการด าเนินการโดยนักเรียนและคุณครู 
ใน โ ร ง เ รี ยนร่ วมกันบริหารงานภายในโรง เ รี ยนตั้ งแต่   
การคัดเลือกผู้นักเรียน การจัดซื้อจัดจ้างภายในโรงเรียนและการ
ด า เนิ นการกิ จกรรมทางธุ รกิ จ  เ พ่ื อสั งคมใน โร ง เ รี ยน 

นายมีชัย วีระไวทยะ และ 
คณะนักเรียน 
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ที่นักเรียนจะมีบทบาทหน้าที่และความถนัด ความรับผิดชอบ 
ที่ ได้รับ ตามกฎ กติกาที่สร้างร่วมกันของโรงเรียน เช่น  
การเคารพธงชาติ  เวลา 14:00 น.  การขายผลิตผลทาง
การเกษตร การออกไปเป็นจิตอาสาต่างๆ ด้านการเรียนการ
สอน ในหลักสูตร เน้น 3 ด้าน คือ การปรับปรุงสาระในการ
เรียนรู้  การปรับปรุงวิธีการสอน และการเพ่ิมบทบาทของ
โรงเรียนให้สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคนใน
ชุมชนและเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการ
เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองหรือคนทั่วไปรอบชุมชนได้เข้ามา
ฝึกอบรมวิชาชีพที่ตนเองสนใจ ด้านคณะครูมีบทบาทกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการของของเด็ก 

4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
        โรงเรียนได้สร้างผู้น าที่มีความรักต่อโรงเรียนพร้อมที่จะ
แบ่งบันและช่วยเหลือโรงเรียนเมื่อมีโอกาส และสร้างโอกาส 
ให้รุ่นน้องต่อๆ ไปอย่างไม่จบสิ้น เช่น รุ่นพ่ีที่ส าเร็จการศึกษาใน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่างๆ ยังมี
ความรักและความผูกพันต่อโรงเรียนและพร้อมที่จะกลับมา
พัฒนาโรงเรียนเมื่อจบการศึกษา พร้อมที่จะน าทักษะที่ได้รับไป
แบ่งปันกับเพ่ือนๆ ในมหาวิทยาลัย หรือ กลับมาช่วยเหลือ
โรงเรียนเมื่อมีโอกาส เช่นครั้งนี้ คณะได้เห็น รุ่นพ่ีมาร่วมให้การ
ต้อนรับคณะ นบส.ศธ. 8 และร่วมแบ่งปันประสบการณ์และ
บทเรียนที่มีมา โรงเรียนยังเน้นการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของชุมชนและนักเรียนโดยให้หลักประกันภายใน 
อีก 3 ปี ครอบครัวเด็กที่มาเรียนที่นี่จะพ้นจากภาวะความ
ยากจน ด้วยการที่ปกครองจะได้รับการปลูกฝังแนวคิดที่ต้องท า
ความดีช่วยเหลือสังคมคนละ 400 ชั่วโมง และปลูกต้นไม้คนละ 
400 ต้นต่ อปี  ถื อ ได้ ว่ า โ ร ง เ รี ยน ได้ ส ร้ า งภาวะผู้ น าการ
เปลี่ยนแปลงเน้นการคิดนอกกรอบจากการน าเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยให้นักเรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Centric) 

5. การเรียนรู้ของ สคบศ. 
        สคบศ.ยังมีผู้บริหารและศิษย์เก่าได้เข้ามาร่วมพัฒนา  
เติมเต็มกิจกรรมของ สคบศ. ในด้านวิชาการ และด้านอ่ืนๆ ตาม
ความเหมาะสม ผ่านมูลนิธิ เพียงแต่ขาดการสานต่อและด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และมีฐานข้อมูลของศิษย์เก่า และ
ท าเนียบบุคลากรที่มีความพร้อมในการแบ่งปัน ความรู้ ความคิด 
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และทรัพยากรอ่ืนใดที่มีได้ร่วมกันพัฒนาให้ สคบศ.มีความ
เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า โ ด ย ล า ดั บ  ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ์ ข อ ง
กระทรวงศึกษาธิการ และประเทศชาติ ดังนั้น การมีมูลนิธิของ 
สคบศ.และการบริหารงานของมูลนิธิจะเป็นการหล่อหลอมและ
ร่วมพลังในการร่วมกันพัฒนา สคบศ.ในด้านวิชาการและ 
ด้านอ่ืนๆ ที่มีกติการาชการเป็นข้อจ ากัดให้ สคบศ.ได้บริหาร
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปมากข้ึน 

 

การถกแถลง หัวข้อ ทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพจ าเป็นส าหรับเด็กและเยาวชนยุคใหม่อย่างไร 

ผู้น าการถกแถลง นายประจวบ  จันทภาโส 
  โ รง เรี ยนมีชั ย พัฒนาเป็น เอกลักษณ์ ในการใช้ โ รง เรี ยน เป็นแหล่ ง เ รี ยนรู้ ตลอดชี วิ ต  
เป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิต การสร้างรายได้ การฝึกทักษะทางสังคมและการท าธุรกิจการเกษตร การมี
กองทุนให้นักเรียนและผู้ปกครองสามารถกู้เงินเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามที่ได้รับการพัฒนา โรงเรียนใน
บุรีรัมย์จ าเป็นต้องเตรียมคนให้มีศักยภาพด้านการเกษตร พยาบาล ครู นักธุรกิจ โรงแรมและการท่องเที่ยว เป็น
ระบบ Education สู่ Edutainment พ่ีสอนน้อง นักเรียนช่วยคุณครู ที่มีการสอดแทรกระบบคุณธรรม จริยธรรม
เข้าไปในวิถีการด าเนินชีวิตด้วย การฝึกเป็นคนตาบอด การฝึกเป็นผู้พิการนั่งรถเข็น เพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตได้ใน 
1 วัน การปลูกผักในวงบ่อ การปลูกผักในตะกร้า การฝึกใช้และเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ประกอบการเรียนรู้ เช่น 3D 
เป็นต้น ควรเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning  
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วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 (เช้า) 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

09.00 - 11.00 น. ศึกษาดูงาน ณ อะคาเดม่ี Buriram United  
               จังหวัดบุรีรัมย์ ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
หัวข้อ แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา  
        เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

1. บริบท  
       จากการที่ประเทศไทยได้จัดให้มีการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ
ขึ้น ในบุรีรัมย์ได้เกิดทีมฟุตบอลอาชีพจ านวน 2 ทีม คือ บุรีรัมย์ 
พีอีเอ (ไทยพรีเมียร์ลีก) และ บุรีรัมย์ เอฟซี (ดิวิชั่น 1) ที่มีแชมป์
เป็นศักดิ์ศรี มีผู้จัดการทีมเป็นนักการเมืองที่มีชื่อเสียงในระดับ
ท้องถิ่นและระดับประเทศและเพ่ือความเป็นหนึ่งเดียวของ
บุรีรัมย์และความเข้มแข็งของบุรีรัมย์ จึงมีเกิดการรวมทีมและ
ทรพัยากรร่วมกันของ 2 ทีม ในนาม บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ท าให้เกิด
ทีมฟุตบอลแข็งแกร่งขึ้นและคว้าแชมป์ 5 รายการในฤดูกาล
เดียวกัน และที่ส าคัญไม่น้อยไปกว่าทีมฟุตบอล คือ การมีสนาม
ฟุตบอลที่ได้มาตรฐานโลก จากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ  
(ฟีฟ่า) สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย (เอเอฟซี) ให้การรับรอง ที่
สามารถจุผู้ชมได้ร่วม 32,600 ที่นั่ง เป็นสนามฟุตบอลที่ใช้เวลา
ในการก่อสร้างเสร็จด้วยเวลาน้อยที่สุดของโลกคือ 256 วัน  
ซึ่งเป็นสนามเหย้าของ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด ในนามสนามช้าง  
อารีน่า ในปัจจุบัน ในช่วงเวลาดังกล่าวปี 2549 เกิดเหตุการณ์
ไม่สงบทางการเมือง มีผลสืบเนื่องให้ นายเนวิน ชิดชอบ 
ประกาศยุติบทบาทของนักการและกิจกรรมทางการเมือง และ
ให้สนใจมาพัฒนาการกีฬาในบุรีรัมย์ เกิดสนาม ช้างอารีน่า และ 
สนามแข่งรถ บุรีรัมย์  อินเตอร์ เนชั่นแนล เซอร์กิต ที่ ได้
มาตรฐานระดับโลก 

2. จุดเปลี่ยน 
        เหตุการณ์ทางการเมือง และการแข่งขันฟุตบอลอาชีพใน
ประเทศไทย ความสามัคคีในตระกูลชิดชอบ ความรักของ
ตระกูลชิดชอบที่มีต่อจังหวัดบุรีรัมย์และคนบุรีรัมย์ 

นายตนัยศิริ ชาญวิทยา
รมณ์ ผู้อ านวยการสนามฯ 
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3. การด าเนินการของ อะคาเดมี บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 
        การด าเนินงานของสโมสร ใช้ระบบการบริหารสโมสร
ฟุตบอลอาชีพระดับโลก ที่มีกระบวนการคัดเลือก สร้าง 
นักฟุตบอล พัฒนานักฟุตบอลและการเรียนควบคู่ไปกับ สโมสร 
โดยเชื่อว่า นักฟุตบอลที่เล่นเก่งต้องมีความฉลาดด้วย ซึ่งสโมสร
จะรับผิดชอบดูแลเยาวชนอย่างโรงเรียนกินนอนและส่งเข้า
เรียนในโรงเรียนของเมืองบุรีรัมย์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพเยาวชน
ทั้งในทักษะฟุตบอลและทางวิชาการ มีค่าตอบแทนให้ตาม
ความสามารถในการแข่งขัน หากสโมสรพิจารณามีความ
เหมาะสมแล้วอาจจะมีการขายนักฟุตบอลของสโมสรได้ด้วย 

4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
       การบริหารงานของสโมสร เป็นไปในลักษณะของบริษัท
เป็นไปตามนโยบายของนายเนวิน  ชิดชอบ และทีมบริหาร ที่ มี
การวางแผนระยะสั้นและระยะยาวโดยการน าระบบบริหาร
จัดการสโมสรฟุตบอลอาชีพเข้ามาใช้กับบริษัท เช่น การท า
สัญญาจ้างนักฟุตบอลการท าสัญญาซื้อขายนักฟุตบอลด้วย
สัญญามาตรฐานด้านการสร้างผู้น า มีต้นแบบจาก นายเนวิน 
ชิดชอบ  ที่ เป็นผู้มีภาวะผู้น า  มีความสามารถในการน า   
การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส 

      5. การเรียนรู้ของ สคบศ.  
       สคบศ. เป็นองค์กรของรัฐ ที่มีระเบียบทางราชการและ
กฎหมายให้ปฏิบัติตาม ด้วยหลักการไม่ก าหนดให้ปฎิบัติ  
ไม่สามารถปฎิบัติได้ เนื่องจากจะไปเกิดข้อขัดแย้งกับหน่วยงาน
เอกชน ดังนั้น โดยลักษณะงานที่เป็นงานบริการและเป็นงาน
วิชาการนั้น  บุคลากรจ า เป็นต้องแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ ใน 
การปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของสังคมไทยและ
สังคมโลก โดยการพัฒนาศักยภาพให้มีความเป็นมืออาชีพ โดย
การส่งไปทดสอบวัดความสามารถด้านวิชาชีพจากสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพราะในองค์กรมีบุคลากรใน
หลายสาขาอาชีพ 

 

 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

12 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 (บ่าย) 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

14.00 - 17.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง 
ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
หัวข้อ ความเป็นมาและอนาคตของปราสาทหินพนมรุ้ง 
สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

      1. บริบท  
       ปราสาทหินพนมรุ้ง ก่อสร้างบนปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิท
แล้ว ก่อสร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 15-18 ผู้น าการก่อสร้าง คือ 
นเรนทราทิตย์ เป็นผู้มีเชื้อสายพระวงศ์ร่วมกับ พระเจ้าชัยวรมัน
ที่ 2 ผู้สร้างปราสาทนครวัด 
        ปราสาทหินพนมรุ้ง ก่อสร้างตามหลักความเชื่อของ
ศาสนาฮินดู นิกายไศวนิกาย เพ่ือการถวายองค์พระศิวะ ซึ่งเป็น
เทพเจ้าสูงสุด ตามศิลปะเขมรโบราณ 
        ปราสาทหินพนมรุ้งได้รับการขึ้นทะเบียนโบราณสถาน
ปราสาทพนมรุ้ง เมื่อปี 2478 กรมศิลปากรได้ท าการบูรณะ
ระหว่างปี 2514 – 2531และเปิดให้เยี่ยมชมได้อย่างเป็นทางการ
ในปีเดียวกัน 

      2. จุดเปลี่ยน  
        การเสด็จพระราชด าเนินตรวจเยี่ยมมณฑลอีสานของ
สมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมพระยาด ารงราชานุภาพในปี พ.ศ. 
2449 และมีการบูรณะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2531 มีการจัดงาน
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจ าปี ช่วงต้นเดือนเมษายน และ 
ชมปรากฎการณ์มหัศจรรย์ดวงพระอาทิตย์ส่องทะลุผ่าน15 ช่อง
ประตูปราสาทพนมรุ้ง ซึ่งจะมีการประกาศแจ้งเป็นครั้งคราวไป 
เช่น เดือนมีนาคม เดือนตุลาคม เดือนเมษายน และเดือน
กันยายน ของปี และปรากฏการณ์ทวงคืนทับหลังนารายณ์
บรรทมสินธุ์ ที่สถาบันหอศิลปะชิคาโก ประเทศอเมริกา ได้น าไป
จัดแสดงให้ผู้คนได้เยี่ยมชม 
 
 
 

นายเทิด คะเชนทร 
วิทยากรประจ าอุทยาน
ประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

13 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

      3. การด าเนินการของปราสาทหินพนมรุ้ง 

       การเข้าศึกษาและเยี่ยมชมเป็นไปตามระเบียบทางราชการ
ในการเยี่ยมชมโบราณสถาน ของกรมศิลปากร ให้ประชาชนชาว
ไทยและต่างประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน โดยเสียค่าธรรมเนียม 

      4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
       การบริหารจัดการเป็นไปตามระบบราชการ การสร้างผู้น า
โดยเฉพาะ วิทยากรผู้น าเยี่ยมชมอุทยาประวัติศาสตร์พนมรุ้ง 
ส่วนหนึ่งเป็นบุคลากรในพ้ืนที่ และบุคลากรต่างพ้ืนที่ ที่เข้ามารับ
ราชการประจ าที่ อุทยาประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ซึ่งต้องอาศัย
ประสบการณ์ การเข้าถึง เข้าใจในอารยธรรมขอม และความ
เชื่อมโยงของศิลปะ วัฒนธรรมดังกล่าวด้วย 
        หากอุทยานประวัติศาสตร์ สามารถบูรณาการหน่วย
ราชการที่จะเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน เช่น การนวดเพ่ือสุขภาพ การรวมกลุ่ม
จ าหน่ายสินค้าชุมชน สินค้าท่ีระลึก เพ่ือลดการแข่งขันในพื้นท่ี  

      5. การเรียนรู้ของ สคบศ. 
       สคบศ. ควรต้องมีบุคลากรที่จะสามารถเล่าเรื่องราว ของ 
สคบศ. ในแต่ละช่วงเวลาและประวัติอันส าคัญท่ีเกิดข้ึนใน 
สคบศ. ได้ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  

 

การถกแถลง หัวข้อ  เราสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาเด็กและ 
                         เยาวชนในด้านใดบ้าง 

ผู้น าการถกแถลง นายวิโรจน์  สุรสาคร 

1. การพัฒนาผู้เรียนโดยการบูรณาการประวัติศาสตร์สู่การเรียนรู้และส่งเสริมการรักชาติ 
2. พัฒนาสถานศึกษาเป็นแหล่งการเรียนรู้ของชุมชนและเป็นแหล่งวิชาการในการช่วยเหลือและ 

ให้ความรู้แก่ประชาชน 
3. การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
4. การร่วมมือกบัทุกภาคส่วนในการบูรณาการสู่การพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
5. การพัฒนาผู้เรียนให้มีความเชี่ยวชาญสามารถเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนและน าสู่การประกอบอาชีพ 
6. การใช้เทคโนโลยีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวโบราณสถาน โบราณวัตถุและการท่องเที่ยว 

เชิงอนุรักษ์ 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

14 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

7. การสร้างหลักสูตรท้องถิ่นในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ เพื่อการอนุรักษ์และหวงแหน 
เพ่ือการสร้างมัคคุเทศก์น้อย 

 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 (เช้า) 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

09.00 - 11.00 น. ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดสุรินทร์ 
รับฟังบรรยายสรุปเรื่อง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
สุรินทร์” ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

      1. บริบท  
       จั งหวั ดสุ ริ นทร์ เ ป็ น เ มื อ งหน้ า ด่ านและมี ช่ อ งทาง 
ที่เชื่อมต่อเข้าออกไปยังสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชาได้ ลักษณะ
พ้ืนที่ลาดเอียงจากใต้ไปเหนือ พ้ืนที่จะมีส่วนที่เป็นลุ่มเป็นดอน 
ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย หรือ ดินเหนียวปนทราย เก็บน้ า
ไม่ได้ เป็นพ้ืนที่ส่วนหนึ่งของ ทุ่งกุลาร้องไห้ ประชาชนเป็นชน
ชาติพันธุ์ตระกูลมอญ ละว้า ลั๊ว ขอม 

      2. จุดเปลี่ยน  
       การเปิดด่านถาวรช่องจอม เพ่ือการค้าขายและการ
ท่องเที่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา การปลูกข้าวหอมมะลิ 
แบบเกษตรอินทรีย์ และการน าโครงการช้างคืนถิ่น 

      3. การด าเนินการของจังหวัดสุรินทร์ 
       การพัฒนาให้สุรินทร์เป็นเมืองเกษตรอินทรีย์ และเน้นการ
ท่องเที่ยววิถีชุมชนเชิงอนุรักษ์ เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่
ดีอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยการพัฒนาสิ่งที่เป็นรากเหง้าของชาว
สุรินทร์ เช่น การเกษตรอินทรีย์การเลี้ยงช้าง การค้าขายแนว
ชายแดน ในยุทธศาสตร์ 5 ด้าน 
        1.) เพ่ิมศักยภาพภาคการเกษตร 
        2.) ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทาง 
            ด้านเศรษฐกิจและบริการ 

นายอรรถพร  สิงหวิชัย 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

15 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

        3.) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
            อย่างยั่งยืน 
         4.) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
         5.) เสริมสร้างความมั่นคง 

      4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
        ผู้น าควรวางวิสัยทัศน์  ก าหนดยุทธศาสตร์  กลยุทธ 
เป้าประสงค์ขององค์กรอย่างชัดเจนโดยมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย
และทุกภาคส่วนรับรู้ตรงกัน สามารถน าแผนพัฒนาไปสู่การ
ปฏิบัติได้และมีการประเมินผล ติดตามอย่างต่อเนื่องมีความโดด
เด่นเป็นเอกลักษณ์ 
          ผู้น าได้น าการเอาประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาเติมเต็มสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนทุกภาคส่วน 
          ผู้น ามีความกระตือรื้อร้น คิดนอกกรอบ มีความคิด
สร้างสรรค์ 

      5. การเรียนรู้ของ สคบศ. 
        การบริหารงานองค์กร จ าเป็นที่บุคลากรต้องมีความรู้จริง 
รู้ลึกและรู้รอบ และสามารถบูรณาการทุกกลุ่มงานย่อมท าให้
ภารกิจขององค์กรส าเร็จ สร้างแนวทางการปฏิบัติงานและ
ตัวชี้วัดที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

16 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 (บ่าย) 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

09.00 - 11.00 น. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์ 
ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ 
ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
หัวข้อ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ มีแนวคิด 
        ในการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์อย่างไร 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

      1. บริบท  
       บ้ า น ร ะ ไ ซ ร์ เ ป็ น บ้ า น เ กิ ด ข อ ง ผู้ บ ริ บ า ล พ ร ะอ ง ค์
เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ พระองค์ทรง
ต้องการมาเยี่ยมเยือนและดูความเป็นอยู่ของบ้านเกิดเมืองนอน
ของผู้มีพระคุณ เมื่อมาแล้วทรงพบว่า มีความขาดแคลน น้ าดื่ม
น้ าใช้ และมีความยากล าบากในการประกอบอาชีพการท านา  
ท าการเกษตร เลี้ยงไหม จึงทรงคิดอยากตอบแทนบุญคุณ และ
จากการร่วมทอดพระเนตรนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้าน
การเกษตร จึงทรงเช่าที่ดินเพ่ือการเรียนรู้อย่างแท้จริงด้วยการ
ลงมือปฏิบัติ 

      2. จุดเปลี่ยน 
       การเสร็จมาเยือนบ้านเกิดของพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติ
คุณ ความสนใจในการท านาของพระองค์ การต้องการใฝ่เรียนใฝ่
รู้และปฏิบัติจริง 

      3 .  ก า ร ด า เ นิ น ก า รขอ งศู น ย์ เ รี ย น รู้ ก า ร เ กษตร 
           อทิตยาทร บ้านระไซร์ 
       เพ่ือเป็นไปตามพระด าริของพระเจ้าหลานเธอพระองค์
เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ ในการเป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรในทุก
ด้าน แก่ นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ โดยชุมชนได้เข้ามา
เรียนรู้และมีส่วนร่วมด้วยการปฏิบัติจริง ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงซึ่งด าเนินการมาร่วม 5 ปี ตามสัญญาการเช่าที่ดิน ซึ่งจะ
ครบสัญญาในปีนี้ และ ในปัจจุบันกรมชลประทานได้ถวายที่ดิน 

นายสมศักดิ์  ติดนนท์ 
วิทยากรประจ าศูนย์ฯ 
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เพ่ือใช้ในการก่อตั้งศูนย์เรียนรู้การเกตรอทิตยาทร แห่งที่ 2 ที่
บริเวณอ่างเก็บน้ าอ าปึล ต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์  
จังหวัดสุรินทร์ ชื่อว่า  “ซแรย์ อทิตยา” 

      4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
       การส านึกในบุญคุณ และการตอบแทนคุณแก่ผู้มีพระคุณ
และการตอบแทนแผ่นดิน เป็นสิ่ งที่ จะสร้ างคุณค่ าและ
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ การได้เรียนรู้อย่างแท้จริงในทุก
เรื่อง อย่างต่อเนื่องจะเกิดความช านาญ และเชี่ยวชาญในที่สุด 

      5. การเรียนรู้ของ สคบศ. 
       สคบศ. ได้รับความเมตตาจากมูลนิธิวัดไร่ขิง ในการใช้พ้ืนที่ 
เพ่ือก่อตั้งสถาบันแห่งนี้  ผ่านกาลเวลามากว่า 45 ปี ดังนั้น 
บุคลากรทุกท่าน ควรต้องมีส่วนร่วมในการสร้างจิตส านึกที่จะ
ตอบแทนคุณแก่ผู้มีพระคุณและแผ่นดินด้วยกิจกรรมที่เป็นเชิง
ประจักษ์และรับรู้ในสถาบันและสังคมโดยรอบ 

 

การถกแถลง หัวข้อ การจัดการศึกษาจะสามารถช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
                         ชุมชนและการพัฒนาจังหวัดได้อย่างไร 

ผู้น าการถกแถลง นายวาทิต  มีสนุ่น 

1. การศึกษาควรเน้นการศึกษาเพ่ือการมีงานท า 
2. การน าเด็กที่สังคมมองว่าสร้างปัญหา เช่น กลุ่มเด็กแว้น มาสร้างอาชีพ 
3. น าศาสน์พระราชาเรื่อง สหกรณ์มาใช้ในสถานศึกษา 
4. หลักสูตรที่เน้นการมีอาชีพควรเป็นหลักสูตรระยะสั้น 
5. การสนับสนุนผู้ที่เป็นเยาวชนในท้องถิ่นให้มากกว่าผู้สูงวัย จะเป็นแนวทางในการช่วยลดปัญหาการย้ายถิ่น

หรือการไปท างานต่างพ้ืนที่ 
6. การด าเนินชีวิตในสังคม ในกรณีการจัดท าสัญญาเช่า ระยะเวลาที่เช่าน้อยกว่า 10 ปี จะมีความไม่

เหมาะสมในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้าง อาคารถาวรในพื้นที่ 
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วันพฤหัสบท่ี 28 มิถุนายน 2561 (เช้า) 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

09.00 - 11.00 น. ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน 
วิทยาเขตสุรินทร์  
ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
หัวข้อ  การจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนา 
         เทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทย 4.0  
สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

      1. บริบท  
       เป็น 1 ใน 4 วิทยาเขต ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน (นครราชสีมา, ขอนแก่น, สุรินทร์, สกลนคร) ที่มี
ประวัติก าเนิดเกิดจากแหล่งผลิตบุคลากรทางการเกษตรของ
ประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2472 จนมีพัฒนาการของสถาบันถึงปัจจุบัน 

     2. จุดเปลี่ยน 
       การรวมกลุ่มในนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน ทั้ง 4 แห่ง และการทรงงานของพระเจ้าหลานเธออทิต
ยาทรกิตติคุณ ที่ทรงสนพระทัยการเกษตร โดยเฉพาะการท านา
แบบอินทรีย์ 

      3. การด าเนินการของ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
       ปัจจุบัน วิทยาเขตสุรินทร์เปิดการสอน 2 คณะ คือ คณะ
เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี , คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
ที่มุ่งเน้นการสร้างนักศึกษาให้เป็นคนดี คนเก่งและคนมีน้ าใจ
ให้แก่บ้านเมือง ด้วยมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ ที่รักษาสิ่งแวดล้อมไป
ร่วมกัน 
       กิจกรรมการเรียนตอบสนองต่อไทยแลนด์ 4.0 ด้วย 
เทคโนโลยี Smart Farm and organic Database ผ่าน Smart 
Application ของสถาบันโดยการน าระบบ Internet of Thing 
(IOT) 

      4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
       จากระบบ Smart Application ที่ วิ ทยา เขตสุ ริ นทร์ 
จะมุ่งหวังในการสร้างผู้น าในการจัดการศึกษาและบริการด้วย
ความเป็นเลิศด้านเกษตรอินทรีย์และอุตสาหกรรม ที่มีคุณธรรม

ผศ.ณรงค์  ผลวงษ์ 
รองอธิการบดี 
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และสามารถน าความรู้สู่สังคมได้ ด้วยคุณค่าของ I AM SURIN  
ที่ประกอบด้วย 
        I = Integrity ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี 
        A = Achievement มุ่งเน้นความส าเร็จ 
        M = Morality มีคุณธรรม จริยธรรม 
        S = Skill มีทักษะ เป็นมืออาชีพ 
        U = Unity มีความสามัคคี 
        R = Relevance รู้ทันโลก พร้อมรับ 
                             การเปลี่ยนแปลง 
        I = International เปน็สากล 
        N = Networking สร้างเครือข่ายการท างาน 

      5. การเรียนรู้ของ สคบศ. 
       สคบศ. เป็นสถาบันที่มีภารกิจในการสนับสนุนการ
ให้บริการทางวิชาการ ซึ่งในอดีตเน้นการเตรียมผู้บริหารและการ
พัฒนาผู้บริหารตามล าดับ ดังนั้น  การน าองค์กร สู่  Smart 
Organization จะเป็นทิศทางในการขับเคลื่อนองค์กรในยุคไทย
แลนด์ 4.0 ด้วยการน านวัตกรรมในระบบต่างๆ มาใช้ใน สคบศ.  
ตามแนวทางการ พัฒนากลุ่ ม  YoungBlood NIDTEP หรือ 
Young Smart NIDTEP เ พ่ือรองรับภารกิจ ในปัจจุบันและ
อนาคต แต่ก็ต้องไม่ละเลยกลุ่ม Baby Boom 
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วันพฤหัสบท่ี 28 มิถุนายน 2561 (บ่าย) 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้บรรยายและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

13:30 - 15.30 น. ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมผ้าไหม 
บ้านท่าสว่าง 
ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
หัวข้อ  การบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP  
         เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

      1. บริบท  
       บ้านท่าสว่าง เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมยกทองโบราณที่ได้รับ
การสนับสนุนจากส านักพระราชวังและมูลนิธิในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
โดยการใช้บ้านอาจารย์วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย ศิลปินมรดก
อีสาน สาขาทัศนศิลป์ (หัตถกรรมผ้าทอมือ) ประจ าปี 2557  
จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นผู้น าในการก่อตั้งกลุ่มผ้าทอ
จันทร์โสมา 

      2. จุดเปลี่ยน 
        การได้รับคัดเลือกให้เป็นกลุ่มทอผ้าไหม เพ่ือตัดชุดให้กับ
ผู้น าความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิ ฟิก 
(เอเปค) (APEC : Asia-Pacific Economic Cooperation) และ
การกลับมาดูแลปรนนิบัติมารดาที่ชรา ของ อาจารย์วีรธรรม 
ตระกูลเงินไทย และพระผู้ เป็นแรงบันดาลใจ ในการส านึก 
บ้านเกิด 

      3. การด าเนินการของกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณ 
          หมู่บ้านท่าสว่าง 

       การทอผ้ายกทองช้นสูงแบบราชส านักไทยโบราณ เป็นการ
น าใยไหมเส้นเล็กที่มีความละเอียด (ไหมน้อย) มาย้อมสี
ธรรมชาติ ด้วยเทคนิคโบราณซึ่งต้องใช้ตะกอในการทอกว่า 
1,400 ตะกอ ใช้คนทอผ้า 4 คนต่อทีม วันหนึ่งจะทอได้ความยาว 
4-5 เซนติเมตร ใช้ความสูงของพ้ืนที่ในการท างานสูงประมาณ
บ้าน 2 ชั้น 

นางสุมาลี  ติดใจดี 
กลุ่มทอผ้าไหมยกทอง
โบราณ บ้านท่าสว่าง 
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         ปัจจุบันการทอผ้า จะท าตามการว่าจ้าง 1 ผืนใช้เวลา 3-
4 เดือน การสืบสานของคนรุ่นใหม่หรือเยาวชนจะไม่มีเลย อายุ
น้อยที่สุดในกลุ่มทอผ้าไหมยกทองโบราณ มีอายุประมาณ 24 ปี 

      4. การบริหารจัดการและการสร้างผู้น า 
        อาจารย์วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย ได้รับการหล่อหลอม
ปลูกฝังจากวิถีชีวิตของตนเองที่คลุกคลีกอยู่กับการทอผ้ามา
ตั้งแต่เด็ก ส าเร็จการศึกษาจากคณะศิลปะประจ าชาติ วิชาเอก
จิตรกรรมไทยที่มหาวิทยาลัยราชมงคล วิทยาเขตเพาะช่าง 
        คุณหญิงปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี กับ อาจารย์สมิทธิ ศิริภัทร์ 
ไ ด้ รั บ พ ร ะ ร า ช เ ส า ว นี ย์ จ า ก  ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า ฯ
พระบรมราชินีนาถ ให้ท่านทั้งสองช่วยศึกษาดูว่าท าอย่างไรผ้า
ไหมถึงจะมีความนุ่มเนียนแน่น สามารถก าอยู่ในก ามือเดียวได้
เหมือนผ้าสมัยก่อนที่พระองค์ท่านเคยมี เคยรู้จัก อาจารย์ 
วีรธรรม  ตระกูลเงินไทย จึงได้เข้ามาร่วมสืบสานผ้าไหมยกทอง
โบราณ 
       จุดเด่นของการด าเนินงานคือ การน าความรู้หลากหลาย
สาขามาประยุกต์ใช้ การเชื่อมโยงความรู้เก่าและความรู้ใหม่ที่
สามารถสร้างสรรค์ นวัตกรรมภายใต้ระบบการจัดการที่ชัดเจน 

      5. การเรียนรู้ของ สคบศ. 
       การท างานเป็นทีมและเป็นทีมที่จะต้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน
อย่างการทอผ้าไหมยกทองโบราณ ที่ขาดกันไม่ได้ในทีม เพราะ
หากขาดสมาชิกทีมไป การท าหน้าที่นั้นๆ จะต้องยุติไปด้วย 
ดังนั้น การปฏิบัติงานใน สคบศ.จ าเป็นต้องเตรียมการสร้างทีม
ส ารองขึ้น เพ่ือให้บุคลากรรับรู้ร่วมกัน และมีความพร้อมที่จะท า
หน้าที่เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ต้องใช้ทีมส ารองขึ้น การเตรียม
บุคลากรให้มีความพร้อมในภารกิจด้วยการหมุนเวียนงานเป็น
แนวทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้ในปฏิบัติงาน และเป็นแนวทาง
หนึ่งในการพัฒนาบุคลากร แต่ข้อจ ากัดของระบบราชการ คือ 
ภาระงานจะเป็นไปตามต าแหน่งหน้าที่ เพราะอยู่ภายใต้ กติกา
การประเมินผลการด าเนินงานตามระบบระบุต าแหน่ง  
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การถกแถลง หัวข้อ ผู้บริหารการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเทคโนโลยี 
                         เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างไร ผู้น าการถกแถลง  

ผู้น าการถกแถลง นายนิรุตต์  บุตรแสนลี 

1. การศึกษาในยุคปัจจุบันจ าเป็นต้องเชื่อมโยงกับความรู้เดิม 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ทรงคุณค่า 
3. การยกระดับให้เป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับชาติ 
4. มีการประชาสัมพันธ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
5. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย 
6. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสินค้าและเกิดรายได้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 

เวลา สาระส าคัญท่ีได้รับจากการศึกษาดูงาน ผู้น าการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

08:00 - 10.00 น. การบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพื่อการ
จัดท ารายงานการศึกษาดูงานรายกลุ่ม 
ณ ห้องประชุมจอมพระ โรงแรมทองธารินทร์ 
ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

สรุปสาระส าคัญท่ีได้รับ 

กลุ่มที่ 1  
       น าเสนอโดย นายวัฒนา  ถนอมศักดิ์  
สรุปใจความส าคัญ ดังนี้ 

Best Practice ในการศึกษาดูงาน 

1. ปัจจัยแห่งความส าเร็จของการ 2 จังหวัด ได้แก่ ภาวะ
ผู้น า เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายมีชัย วีรไวทยะ  
นายเนวิน ชิดชอบ ผู้น าหมู่บ้านช้าง เป็นต้น ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ที่มีการสืบสานต่อกันมาอย่างกลมกลืนในวิถี
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในท้องถิ่น วิถีชีวิตดั้งเดิม  
ได้ถูกหล่อหลอมผสมผสาน เพ่ือการด ารงอยู่มาอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 
หัวหน้าคณะศึกษาดูงานและ 
วิทยาการที่ปรึกษา IS GP 
นายสมพงษ์ อนุยุทธพงศ์ 
วิทยากรที่ปรึกษ IS GP 
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2.  แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ของบุรีรัมย์ มองไปข้างหน้า (มองฟ้า) วิสัยทัศน์
ของสุรินทร์ มองทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนฐานให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ (มองดิน) แต่ทั้ง 2 จังหวัด มุ่งเน้นให้
ประชาชนอยู่ดีกินดี หากสามารถสร้างความสมดุลของ
ฟ้าและดินแล้วย่อมท าให้เกิดความ มั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
ของทั้งสองจังหวัด 

3. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน Team Work 
ทุกหน่วยงาน เช่น บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด เป็นการท างานเป็น
ทีมของทีมฟุตบอลที่มีสมาชิกทีม 12 คนและมีตัวส ารอง 
อย่างทีมฟุตบอล ส่วนการทอผ้ายกทองโบราณ มีการ
ท างานเป็นทีมเช่นกัน ที่ประกอบกัน 4 คน แต่ไม่มีตัว
ส า รอง  จะ เห็ นถึ ง ก า รท า ง านกั นด้ ว ย  คว ามรั ก  
ความเข้าใจ ความเอ้ือเฟ้ือต่อกัน ความสามัคคี เพราะ
หากขนาดสมาชิกคนใดไป งานจะไม่สามารถท าได้ 

4. การสร้างความเชื่อถือ จุดรวมใจ 
บุรีรัมย์ได้ใช้กีฬาเป็นจุดรวมใจ ส่วนสุรินทร์ใช้ช้าง 
เป็นศูนย์รวมใจ 

5. กระบวนการแลกเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงอย่าง
สร้างสรรค์ 
มีการเชื่อมโยงอย่างสร้างสรรค์ โดยการน าภูมิปัญญา  
วิถีชีวิตดั้งเดิมที่สืบสานต่อเนื่องกันมาร่วมพันๆ ปี เช่น 
การปลูกพืช ที่  มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์จะน า
เทคโนโลยีเข้ามาสร้างสรรค์ให้เกิดความเข้มแข็ งและ
ยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ 

         สรุปได้ว่า ชีวิตของผู้คนทั้งสองจังหวัดได้ใช้การบูรณาการ 
ชีวิต ความรู้ อาชีพ และการท างานสอดแทรกเข้าไว้ด้วยกันอย่าง
แนบแน่น พร้อมที่จะสร้างความเชี่ยวชาญ แต่คนเราต่างกันที่ การ
มีความสามารถและคุณธรรม การพัฒนาใดๆ ย่อมเกิดขึ้นกับ
ความคิดท่ีสร้างสรรค์ท่ีไม่มีวันตาย แต่ทรัพยากรธรรมชาติหมดได้ 

กลุ่มที่ 3  
       น าเสนอโดย นายมณูญ  เพชรมีแก้ว  
สรุปใจความส าคัญ ใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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1. ด้านสังคม วิถีชีวิตของประชาชนยังผูกพันกับจารีต
ประเพณี งานบุญ ศิลปะ วิถีชีวิตดั้งเดิม การพ่ึงพาอาศัย
กันในแบบครอบครัวขยาย 

2. ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวช่วย สร้างและกระตุ้น
รายได้ให้กับประชาชนในสองจังหวัดในการสร้างอาชีพ 
การประกอบอาชีพ 

3. ด้านการเมือง ก่อให้เกิดการจัดระเบียบบ้านเมืองในการ
ก่อสร้าง หมู่บ้าน ชุมชน มากข้ึน 

4. ด้านการศึกษา เป็นโอกาสแห่งการเรียนรู้มากขึ้นในภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นทดแทนความรู้ดั้งเดิมแต่ยังคงผูกพันอยู่กับภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศาสนา 

กลุ่มที่ 5  
       น าเสนอโดย นายบวร  เทศารินทร์ และ  
นายบรรพ์  ใสแจ่ม สรุปใจความส าคัญ ดังนี้ 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด 
จังหวัดบุรีรัมย์ เน้นการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์  
การกีฬาน า ศิลปวัฒนธรรม ชัดเจน โดดเด่น 
จังหวัดสุรินทร์ เน้นการอนุรักษ์นิยม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการน้อมน าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 

2. การศึกษา  
จังหวัดบุรีรัมย์ วิสัยทัศน์ด้านการศึกษามีความชัดเจน
การศึกษาที่มีส่วนร่วม เน้นทักษะชีวิต คุณธรรม การ
เรียนเพ่ือประกอบอาชีพและมีการน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้
ในกระบวนการศึกษา 
จังหวัดสุรินทร์ จุดเด่นที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคล.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ที่เน้นผลิตบัณฑิตที่เป็น
แรงงานมีทักษะมีคุณภาพ 

3. การน าไปใช้  
การเห็นแบบอย่างของผู้น าการเปลี่ยนแปลง การสร้าง
เครือข่าย ภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชาวบ้าน การดูแลสุขภาพ 
วิถีพอเพียง การน าโบราณสถานมาสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ด้ ว ย ค ว า ม คิ ด ที่ ส ร้ า ง ส ร ร ค์  Creative Unlimited  
การสร้างผู้น าที่มีวิสัยทัศน์น าไปสู่การปฏิบัติได้ 
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ข้อสรุป 
        โดย นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ หัวหน้า 
คณะศึกษาดูงาน และ วิทยาการที่ปรึกษา IS GP 
สรุปใจความส าคัญ ดังนี้ 

การเรียนรู้การเป็นผู้น า ของผู้น าองค์กรที่ศึกษาดูงาน การเป็น
ผู้น าไม่ใช่เพียงการศึกษาที่สูงเท่านั้น ความซื่อสัตย์จะท าให้มี
ความสุขและเกิดความยั่งยืน ในชีวิตจริงคงไม่มีใครที่จะช่วยคน
โกง ยกเว้นว่าโกงด้วยกัน ดังนั้นขอแนะน าหลักการของผู้น า ใน
ยุค 4G และไม่ใช่หลักของ 3C ด้วย ดังนี้ 

1. หลักการ 4G 
a. Gentle มีความอ่อนโยน 
b. Generous มีเมตตาปราณี ใจกว้าง 
c. Genius มีปัญญาเฉียบแหลม 
d. Grateful มีความกตัญญู งามสง่าทั้งภายนอก

และภายในจิตใจ 
2. หลักการ 3C 

a. Cunning จะต้องไม่เป็นคนเจ้าเล่ห์ ฉลาดแกม
โกง ศรีธนญชัย 

b. Competition ต้องไม่ใช่แข่งขัน ต้องยึดหลัก 
win-win 

c. Corruption การฉ้อราษฎร์บังหลวง 
 

 

ข้อสังเกต / ข้อเสนอแนะ 

 การศึกษาดูงานในครั้ งนี้ เป็นกิจกรรมที่ เสริ มสร้างประสบการณ์ที่ เป็นประโยชน์ส าหรับ 
นักบริหารระดับสูงที่ได้ศึกษาดูงานทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน  
เรียนรู้กับหน่วยงานที่ประสบความส าเร็จในด้านการบริหาร ได้เห็นความภาคภูมิใจที่เป็นผลจากการทุ่มเท  
การท างาน การท างานร่วมกัน เป็นทีม เป็นแบบอย่างของการบริหาร สามารถน าประสบการณ์ที่ ได้รับ 
ไปปรับใช้ให้เหมาะสมในการบริหารจัดการหน่วยงานของตนเองอย่างเหมาะสมต่อไป 
 ภาพรวมของการด าเนินการกิจกรรมการศึกษาดูงานของ นบส.ศธ. รุ่นที่  8 อยู่ ในเกณฑ์  
ดีมาก มีการต้อนรับอย่างเหมาะสมในวัฒนธรรมอีสาน จ านวนวันมีความเหมาะสม สถานที่ศึกษาดูงานมี 
ความหลากหลายและเหมาะสมในการเดินทางในแต่ละวันไม่ไกลมากใช้เวลาเดินทางในแต่ละแห่งประมาณ 1 
ชั่วโมงท าให้กลุ่มสามารถด าเนินการถกแถลงได้อย่างเหมาะสมในระหว่างการเดินทาง ท าให้มีเวลาที่ได้ศึกษาเรียนรู้ 
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วิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม กราบไหว้สิ่งยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและการด าเนินชีวิตในเชิงประจักษ์ได้
เพ่ิมเติม สถานที่พักมีความสะอาดเหมาะสมต่อการเดินทางไปศึกษาดูงาน อาหารมีจ านวนเพียงพอ สะอาด 
ปลอดภัย และได้รับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากทีมงานผู้บริหารในพ้ืนที่ นบส.ศธ.7 และทีมงานผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้วย แต่สถานที่ศึกษาดูงานบางแห่งขาดผู้น าทางในการศึกษาดูงาน บางแห่งอยู่ใกล้ท าให้การถกแถลงได้มีผู้ร่วม  
ถกแถลงได้จ านวนคนน้อย การมอบหมายงานและบทบาทเพ่ิมเติมของกลุ่มในระหว่างการศึกษาดูงาน  
มีการปรับเปลี่ยนบุคคลตามความเหมาะสมพาหนะและทีมงานบริษัทน าเที่ยวอาจมีปัญหาบ้างในการสื่อสาร 
ที่เข้าใจไม่ตรงกัน หากมีก าหนดการล่วงหน้าในรายละเอียดของสถานที่ศึกษาดูงานในแต่ละแห่งจะท าให้การบริหาร
จัดการเรื่องเวลาและเนื้อหาสาระในการศึกษาดูงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ิมขึ้น และผู้เข้าร่วมพัฒนาได้
มีโอกาสเข้าร่วมทุกๆ คน ทุกๆ แห่งของสถานที่ศึกษาดูงาน ตลอดระยะเวลาของการศึกษาดูงาน  

  หาก สคบศ. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร ให้ สคบศ.ได้มีกิจกรรม ส ารวจและ  
ลงพ้ืนที่ในการศึกษาดูงานก่อนล่วงหน้าจะสามารถลดข้อจ ากัดและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การศึกษาดูงานได้มากขึ้น และ หาก สคบศ.สามารถจัดรถยนต์ของ สคบศ.เดินทางไปร่วมสนับสนุน 
ในพ้ืนที่ศึกษาดูงาน หรือ ขอสนับสนุนรถยนต์และบุคลากรในพ้ืนที่ร่วมศึกษาดูงานด้วยจะเป็นการเพ่ิมเครือข่าย
และส่งเสริมภาพลักษณ์ในการท างานอย่างมืออาชีพ ให้กับ สคบศ.และหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการ
ท างานรว่มกันอีกทางหนึ่งด้วย 

 

 

(ลงชื่อ)   

(นายอุเทน  นวสุธารัตน์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ผู้รายงาน ผู้บริหารโครงการ 

 

(ลงชื่อ)   

(นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ ผู้บริหารโครงการ 

 
(ลงชื่อ)    

(นางพรอัญชลี  พุกชาญค้า) 
ครูวิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  ผู้บริหารโครงการ 

 
วันที่รายงาน  13  กรกฎาคม  2561 
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ภาคผนวก 
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แผนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กรอบการศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์  
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รายช่ือคณะศึกษาดูงาน 
หลักสูตรพัฒนานักบริหารรดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ ( นบส.ศธ) รุ่นที่ 8 

  ณ จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ 
ระหว่างวันที่ 24  – 29 มิถุนายน 2561 

 

1. นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ อดีตรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ/ 
วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท า IS,GP 

2. นายสมพงษ์  อนุยุทธพงศ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัด/  
วิทยากรที่ปรึกษาการจัดท า IS,GP 

3. นางกรรัตน์  โชคประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ/ 
ผู้บริหารโครงการ 

4. นางพรอัญชลี  พุกชาญค้า ครูช านาญการพิเศษ / 
ผู้บริหารโครงการ 

5. นายอุเทน  นวสุธารัตน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ / 
ผู้บริหารโครงการ 
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ที ่ รหัส ชื่อ – สกุล/เบอร์โทรศัพท์ ต าแหน่ง / หน่วยงาน 

ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1 804 นายสมรักษ์  ถวาย 
โทร 0614129194 

ศึกษาธิการจังหวัดพังงา 

2 805 นายบรรพ์  ใสแจ่ม 
โทร 0898507988 

ศึกษาธิการจังหวัดล าปาง 

3 808 นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี 
โทร 0924198997 

รองศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน 

4 809 นายชูสิน  วรเดช 
โทร 0629825184 

รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

5 811 นายวาทิต  มีสนุ่น 
โทร 0654262691 

ผู้อ านวยการส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธวิาส 

6 812 นางสาวยุวดี  ก๋งเกิด 
โทร 0865711274 

นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษปฏิบัติหน้าที่ 
ผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา 

7 816 นางฤทัย  สมชาย 
โทร 0901976593 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดนครนายก 

8 817 นายไพฑูรย์  บัวสนิท 
โทร 0818882007 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร 

9 819 นายธิติพนธ์  ระลอกแก้ว 
โทร 0819489501 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดปราจีนบุรี 

10 182  พ.จ.อ. พัฒน์  ผดุงญาติ 
โทร 0901976546 

ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง 

ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

11 826 นางสุรางค์  อภิรมย์วิไลชัย 
โทร 0819960319 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรค์ 

12 827 นายประจวบ  จันทภาโส 
โทร 0848541919 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยการอาชีพนาทวี 

13 830 นายอดิศักดิ์  ชัชเวช 
โทร 0894893205 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต 

14 831 นางกมลวรรณ  เชาว์ช่างเหล็ก 
โทร 0982857582 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม 

15 832 นายวรรณยุทธ  จิตสมุทร 
โทร 0819433192 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี 
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16 834 นายนิรุตต์  บุตรแสนลี 
โทร 0817684128 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

17 801 นายวัฒนา  ถนอมศักดิ์ 
โทร 089576700 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 

18 836 นายวิษณุ  ทรัพย์สมบัติ 
โทร 0813001003 

ผู้อ านวยการส านักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 

19 837 นายบวร  เทศารินทร์ 
โทร 0818796280 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 

20 840 นายปราโมทย์  แสนกล้า 
โทร 0959653551 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 

21 448  นายอภิชัย  ท ามาน 
โทร 0812634399 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองคาย เขต 1 

22 845 นายยงศักดิ์  เชาวน์วุฒิกุล 
โทร 0818964921 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 3 

23 846 นายสมบูรณ์  ธรรมลังกา 
โทร 0815951291 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 1 

24 849 นายอดุลย์ศักดิ์  บุญเอนก 
โทร 0656265295 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
26 

25 852 นายพูลศักดิ์  จิตสว่าง 
โทร 0819504026 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 

26 850 นายศักดาเดช  ทาซ้าย 
โทร 0979366695 

ผู้อ านวยการโรงเรียนบึงกาฬ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

27 851 นางวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน 
โทร 0817772109 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดกลางดอนเมืองชลบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 

28 855 นายมณูญ  เพชรมีแก้ว 
โทร 0850064665 

ผู้อ านวยการโรงเรียนวาปีปทุม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

29 856 นายวสันต์  วงศ์ปัญญาวิวัฒน์ 
โทร 0869155199 

ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลพะเยา  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

30 857 นายไพฑูรย์  จารุสาร 
โทร 0815522133 

ผู้อ านวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 

ส านักงานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
31 861 นางกมลทิพย์  เมฆพุก 

โทร 0922589028 
ผู้อ านวยการส านักอ านวยการส านักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 
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ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
32 864 นายสิทธา  มูลหงษ์ 

โทร 0833199011 
ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา 
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

33 865 นายสุธน  วิชัยรัตน์ 
โทร 0623262629 

ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

34 868 นายวิโรจน์  สุรสาคร 
โทร 0851955355 

ผู้อ านวยการโรงเรียนเทศบาลนาดี 

ผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน 

35 869 นายกรณ์พงศ์  ดอกบัว 
โทร 0845414655 

ผู้อ านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

34 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

 
ก าหนดการศึกษาดูงาน ครั้งท่ี 2 

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ 
 (นบส.ศธ.) รุ่นที่ 8 

ณ จังหวัดบุรีรัมย์ - จังหวัดสุรินทร์  
ระหว่างวันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2561 

 
วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 

10:30 น. พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง 
12:20 น. ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง ไปยังสนามบินบุรีรัมย์  

โดยสายการบินแอร์เอเชีย เที่ยวบิน FD 3520 เวลา 12:25 น. – 13:25 น.  
หมายเหตุ (รับประทานอาหารกลางวัน บนเครื่องบิน) 

13:25 น. ถึงสนามบินบุรีรัมย์ 
14:00 – 16:00 น. รบัฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์คชศึกษา (หมู่บ้านช้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก) 

 บ้านตากลาง  ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 
หัวข้อ โครงการช้างคืนถ่ินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

17:30 – 18:30 น. รับประทานอาหารเย็น ณ Cresco Hotel Buriram  
ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

19:00 – 21:00 น. ถกแถลง หัวข้อ ศูนย์คชศึกษามีส่วนในการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์อย่างไร/ ด้านใด  
สถานที่พัก โรงแรม ณ Cresco Hotel Buriram ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน 2561 
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:00 – 11:00 น. รับฟังบรรยายสรุป หัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
ณ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์หนองบัวโคกดินดิบ DIN-DIB CAFE  
 ต.หนองบัวโคก อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์  

13:30 – 15:30 น. รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนมีชัยพัฒนา  
ต.โคกกลาง อ.ล าปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 
หัวข้อ โรงเรียนมีแนวคิดและแนวทางในการพัฒนาทักษะเด็กและเยาวชนอย่างไร 

17:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านครัวบ้านลิล  ต.บ้านบัว อ.เมือง จังหวัดบุรีรัมย์   
19:00 – 21:00 น. ถกแถลง หัวข้อ ทักษะความรู้และทักษะวิชาชีพจ าเป็นส าหรับเด็กและเยาวชนยุคใหม่

อย่างไร 
สถานที่พัก โรงแรม Cresco Hotel Buriram  ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

 

GP 1, 3, 5 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

35 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:00 – 11:00 น. รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ณ อะคาเดมี่ Buriram United จังหวัดบุรีรัมย์  
ต.อีสาณ อ.เมืองจ.บุรีรัมย์  
หัวข้อ แนวคิดและยุทธศาสตร์การพัฒนากีฬา เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ โรงแรมอมารี  ต.อีสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 
14:00 – 17:00 น. รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ณ ปราสาทหินพนมรุ้ง ปราสาทหินเมืองต่ า  

ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 
หัวข้อ ความเป็นมาและอนาคตของประสาทหินพนมรุ้ง 

17:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหารบ้านชายน้ า  ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย ์
19:00 – 21:00 น. ถกแถลง หัวข้อ เราสามารถน าองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานไปพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในด้านใดบ้าง 
สถานที่พัก โรงแรม Cresco Hotel Buriram  ต.อีสาน อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 

วันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
07:30 น. เดินทางสู่จังหวัดสุรินทร์ 

09:00 – 11:00 น. รับฟังบรรยายสรุป หัวข้อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 
ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ 
โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คุณวรรณดี 093 576 2229 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านสวนป่ารีสอร์ท  ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
13:30 – 15:30 น. รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอทิตยาทร บ้านระไซร์  

ในพระด าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณ  
ต.ตั้งใจ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
หัวข้อ  ศูนย์เรียนรู้การเกษตรฯ มีแนวคิดในการพัฒนาเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์อย่างไร 

18:00 – 19:00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านแป๊ะตี๋ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

19:00 – 21:00 น. ถกแถลง หัวข้อ การจัดการศึกษาจะสามารถช่วยให้เกิด การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
                   และการพัฒนาจังหวัดได้อย่างไร 

สถานที่พัก โรงแรมทองธารินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
 
 
 
 
 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

36 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 
07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 

09:00 – 11:00 น. รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
วิทยาเขตสุรินทร์  ต.นอกเมือง อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์ 
หัวข้อ การจัดการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ประเทศไทย 4.0 

12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านเซเรเบรส ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
13:30 – 15:30 น. รับฟังบรรยายสรุปและศึกษาดูงานหมู่บ้าน OTOP หัตถกรรมผ้าไหม ณ บ้านท่าสว่าง 

 ต.ท่าสว่าง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
หัวข้อ การบริหารจัดการหมู่บ้าน OTOP เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

16:00 – 18:00 น. ถกแถลง หัวข้อ ผู้บริหารการศึกษาจะมีส่วนช่วยในการพัฒนา 
                   เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างไร 

19:00 น. รับประทานอาหารเย็น และกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  
โรงแรมทองธารินทร์ ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 

สถานที่พัก โรงแรมทองธารินทร์  ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 
วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 

07:00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
08:00 – 10:00 น. การบูรณาการองค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานเพ่ือการจัดท า GP 
11:00 – 11:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ตั้งถาวรฟาร์ม ต. ยะวึก อ. ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 

12:00 น. CHECK IN/เตรียมความพร้อม ณ สนามบินบุรีรัมย์ 
13:50 น. คณะเดินทางกลับโดยสายการบินแอร์อเซีย  

เที่ยวบิน FD 3521 เวลา 13:50 น. – 14:45 น. 
14:45 น. ถึงสนามบินดอนเมือง 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

37 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรมการศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร ์
วันที่ 24 - 29 มิถุนายน  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

38 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

ภาพกิจกรรมสถานที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรมัย ์

 
 

 

ศาลากลาง
จังหวัดบุรีรัมย ์

โรงเรียน 
มีชัยพัฒนา 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

39 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

ภาพกิจกรรมสถานที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรมัย ์

 
 

 

อะคาเดมี่ 

บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด 

ปราสาทหิน 
พนมรุ้ง 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

40 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

ภาพกิจกรรมสถานที่ศึกษาดูงาน จังหวัดสรุินทร ์

 
 

 

ศาลากลาง
จังหวัดสุรินทร์ 

ศูนย์เรียนรู้
การเกษตรฯ 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

41 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

ภาพกิจกรรมสถานที่ศึกษาดูงาน จังหวัดสรุินทร ์

 
 

 

หัตถกรรมผ้าไหม 
บ้านท่าสว่าง 

ศูนย์คชศึกษา 
บ้านตากลาง 



 
   

   
หลักสตูรพัฒนานักบรหิารระดับสงู กระทรวงศึกษาธิการ นบส.ศธ. รุ่นที่ 8 

42 รายงานการศึกษาดูงานของสถาบนัพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มจังหวัดบุรรีมัย์และจังหวัดสรุินทร์  

ภาพกิจกรรมสถานที่ศึกษาดูงาน จังหวัดบุรีรมัย์และจังหวัดสุรินทร ์

 
 

 

พิพิธภัณฑ์ช้าง 
จังหวัดสุรินทร์ 

กิจกรรม 
ถกแถลง 
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กิจกรรม 
การต้อนรับคณะ 

กิจกรรม 
บูรณาการความรู้ 
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