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รายงานผลการบริหารกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
--------------------ความเป็นมา
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสาคัญของกระบวนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มีแผน
การศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทาง
การศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีจิตสานึกของความเป็นไทย
มีระเบียบวินัย คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขและการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่การ
เป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทางการศึกษาแบบ
ใหม่ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นระบบ คิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์ เป็นการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเอง การสร้างค่านิยมในการ
ทางานร่ว มกัน สร้า งทัศ นะคติเ ชิง บวก ความเคารพและเห็น คุณ ค่า ของตนเอง เน้น การสื่อ สารแบบ
กัล ยาณมิต ร และการอภิป รายอย่า งสร้ างสรรค์ การพัฒ นาผู้นาภาคราชการให้เ ป็น กลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์ เป็นนักบริห ารที่มีภ าวะผู้นา และ
มีสมรรถนะในด้านการจัดการที่ดี สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อันจะนาไปสู่
ประโยชน์สุขของประชาชน กระทรวงศึกษาธิการได้นานโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษามากาหนดเป็น
นโยบายการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม การกระจายอานาจ และความต้องการ
ของทุกภาคส่ ว นในสั งคมให้ส อดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศ
ส่งเสริม สนับสนุนบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการให้ สามารถขับเคลื่อนการศึกษา ในระดับภาคและจังหวัด
โดยให้ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมและเป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้มีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง
สานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการจังหวัดมีหน้าที่ในการขับเคลื่อนการศึกษา
ในระดับภาคและจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีภารกิจคือ การอานวยการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาแบบร่วมมือและบูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
และหน่วยงานอื่นหรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้น ๆ ดังนั้นบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดจาเป็นต้องพัฒนาเกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการ
องค์กร เพื่อนาไปใช้ในการขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดให้ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
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สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้จัดทาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร (System Thinking, Learning &
Organizing Skill) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น
วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจหลักการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้
และการจัดการองค์กร และสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานได้
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ เกี่ยวกับการจัดการเครือข่ายเพื่อผลักดันให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสู่การศึกษาเชิงพื้นที่
โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร (System Thinking,
Learning & Organizing Skill) ประกอบด้วย 5 สาระการเรียนรู้ ดังนี้
สาระการเรียนรู้ที่ 1 สติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
สาระการเรียนรู้ที่ 3 การสร้างนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
สาระการเรียนรู้ที่ 5 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ
ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
งบประมาณ
ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ยกเว้น
ค่าพาหนะในการเดินทางของผู้เข้ารับการพัฒนาเบิกจากหน่วยงานต้นสังกัด
ผู้เข้ารับการพัฒนา
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด เป็น จานวน
40 คน
วิทยากร
1. นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต เอราวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. นางสาวณิชา พิทยาพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
4. นายกัมพล เจริญรักษ์ ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
5. นางสาวโสฬวรรณ อินทสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ กองบริหารระบบบริการ
สุขภาพจิต กรมสุขภาพกิจ

3
ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. ประชุม คณะทางานพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
2. ประสานงานและจัดเตรียมความพร้อมในการพัฒนา ได้แก่ การขอนุมัติกิจกรรม การแต่งตั้ง
คณะทางาน การเชิญวิทยากร การแจ้งสานักงานศึกษาธิการภาค 1 - 18 เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา
การบริหารงบประมาณ เป็นต้น
3. ประสานงานในเรื่องห้องประชุม ที่พัก อาหารและเครื่องดื่ม
4. ดาเนินการพัฒนาตามตารางการพัฒนา ในวันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 2/1
อาคารเฉลิมพรเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
5. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนา ประเมินวิทยากร ประเมินหลักสูตรพัฒนา และประเมิน
ความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
6. สรุปและรายงานผลการพัฒนา
ผลการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบาย
กระทรวงศึกษาธิการ หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร สาหรับบุคลากร
สานักงานศึกษาธิการภาคและบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 ได้ดาเนินการพัฒนาตามหลักสูตร
ซึ่ง ประกอบด้ว ยสาระการเรีย นรู้ 5 สาระการเรีย นรู้ จานวน 28 ชั่ว โมง โดยมีวิท ยากรที่มีค วามรู้
ความเชี่ยวชาญ และประสบการในการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร ซึ่งมี แนวทาง
การพัฒนาที่เน้นการฝึกจิตให้มีสติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร สามารถคิดวิเคราะห์
ระบบงาน เพื่อนามาสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงการศึกษา และประยุกต์แนวคิด : การจัดการศึกษา
เชิงพื้นที่ รวมทั้งการนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการ
องค์กร ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเกิดความสัมพันธ์กันเชิงแนวราบ เป็นความสัมพันธ์ใหม่
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยถือหลักกว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีศักยภาพ สามารถเข้ามา
รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทา ด้วยความเสมอภาค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย และการฝึกปฏิบัติระหว่างการเข้า
รับการพัฒนา ผลการดาเนินการพัฒนามีดังนี้
1. ผลการประเมินผู้รับการพัฒนา
1.1 จากการสังเกตผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และ
การจัดการองค์กร สาหรับบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนามีความกระตือรื้อร้น มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่วิทยากรมอบหมายให้ปฏิบัติ
เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอผลงานที่วิทยากรมอบหมายได้ทุกอย่าง
1.2 ผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และ
การจัดการองค์กร สาหรับบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด
รุ่นที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับการพัฒนา จานวน 40 คน ผ่านเกณฑ์ประเมินผลตามหลักสูตร ด้านระยะเวลา
ด้านหลักสูตร และด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในกิจกรรม จานวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100
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2. ประเมินหลักสูตรการพัฒนา
ผลการประเมินหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร สาหรับ
บุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาคและบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด รุ่นที่ 1 จากแบบสอบถาม
Online โดยใช้ Google From พบว่า โดยภาพรวมผู้ เข้ารับการพัฒนามีความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
อยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.83, S.D. = 0.37) คิดเป็นร้อยละ 96.67
3. ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการพัฒนา
ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการศักยภาพบุคลากรสานักงานศึกษาธิการภาค
และบุคลากรสานักงานศึกษาธิการจังหวัด หลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
รุ่นที่ 1 จากแบบสอบถาม Online โดยใช้ Google From พบว่า โดยภาพรวมผู้เข้ารับการพัฒนามีความ
พึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนาอยู่ในระดับมากที่สุด (  = 4.57 S.D. = 0.78) คิดเป็นร้อยละ 91.43

5

ภาพถ่ายกิจกรรมหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
รุ่นที่ 1 ระหว่าง 23 – 25 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 2/1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี
ผอ.สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ประธานพิธีเปิดการพัฒนา

นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริมเครือข่าย
กล่าวรายงานเปิดการพัฒนา

6

นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
วิทยากร วิชาสติกับการพัฒนาตน พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร
สังเกตการทางานกลุ่มของผู้เข้ารับการพัฒนา

รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์
วิทยากร วิชาการคิดเชิงระบบ
ให้คาปรึกษาแก่ผู้เข้ารับการพัฒนา

7

ผู้บริหารโครงการและผู้เข้ารับการพัฒนาถ่ายภาพร่วมกับ
วิทยากร ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ดร. กัมพล เจริญรักษ์ร่วมกับ

8
รายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาหลักสูตรการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการองค์กร
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2561
ณ ห้องประชุม 2/1อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

สานักงานศึกษาธิการภาค 1
1
นายธงจรัส แสงอรุณ
2

นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ

3

น.ส.จุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ

4

นางสาวจิตชญา ศรีโสภา

สานักงานศึกษาธิการภาค 2
5
นายวีระ แข็งกสิการ
6

ว่าที่ ร.ต.จิรวัฒน์ นาคพนม

7

นายชาญ พวงทรัพย์

สานักงานศึกษาธิการภาค 3
8
นางสาวทัศนีย์ ช่างชุบ
9

นางฐิติมา เร่งประเสริฐ

10

นายพิชัยยุทธ ศรีฉ่า

สานักงานศึกษาธิการภาค 4
11
นางรัตน์ติยา เพ่งนิจ
12

นายสุภวัจน์ อุบลทัศนีย์

13

นางวันทนีย์ ขาวผ่อง

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร
รองศึกษาธิการภาค 2
สานักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 3 ฉะเชิงเทรา
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 ราชบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี

หมายเหตุ

9

ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

สานักงานศึกษาธิการภาค 5
14
นางอิงอร สุทธดิส
15

นางสาวภัทรภร เหลือน้อย

สานักงานศึกษาธิการภาค 6
16
นางสาวปิยะมาศ บุญเลิศ
17

นางศิริพร ธรรมชาติ

สานักงานศึกษาธิการภาค 7
18
นางกานดา ศรีวะปะ
19

น.ส.อังคณา พลประสิทธิ์

สานักงานศึกษาธิการภาค 9
20
น.ส.อธิษฐ์กานต์ ลภะวงศ์
สานักงานศึกษาธิการภาค 10
21
น.ส.สาวิตรี ขาผิวพรรณ
22

นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์

สานักงานศึกษาธิการภาค 11
23
นางสาววนิดา แก่นท้าว
24

นายสายันต์ เมืองทอง

สานักงานศึกษาธิการภาค 12
25
นางดารุณี พุทไธวัฒน์
26

นางสาวรมณียา นาสมผล

27

นางนิตยา วุฒิพิสิฐ

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 5 เพชรบุรี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 6 สงขลา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช
นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
สานักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 9 ชลบุรี
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 10 อุดรธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น

หมายเหตุ
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ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

28

นางจิตตา แสนเกษม

29

นางรุจิรา พิมพิไสย

สานักงานศึกษาธิการภาค 13
30
นางโสภิษฐ์ แก้วกนก
31

นางนิชาภัทร อุไรรัตน์

สานักงานศึกษาธิการภาค 14
32
นางสาววันกวี พวงเกาะ
33

นายกฤตวิทย์ สิริพงศ์พิศุทธิ์

สานักงานศึกษาธิการภาค 15
34
นายปัญญา วันแรก
35

นางผ่องศรี รัตนงาม

สานักงานศึกษาธิการภาค 17
36
นายณัฐพร ช่วยบุญ
37

นางขวัญนภา จันทร์ดี

สานักงานศึกษาธิการภาค 18
38
นายธงชัย ประกายสกุล

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 14 นครราชสีมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ
นักวิชาการศึกษาชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
นักวิชาการศึกษาชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์

ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา
สานักงานศึกษาธิการภาค 18 กาแพงเพชร
39
นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
40
นางสาวณัฐชนันท์ จันทคุปต์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา

หมายเหตุ

