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รายละเอียดประกอบตัวชี้วัดที่ 16 
ระดับความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสนับสนุนการด าเนินโครงการ 

 

ข้อมูลสนับสนุนการด าเนินงานโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

ข้อมูลหลักสูตรการฝึกอบรม  จ านวน 4 หลักสูตร ดังนี้ 
1. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

1.1 ความโดดเด่น :  
1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ เป็นหลักสูตรที่สนองตอบ

ความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลจากการส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม และ
บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย 

2) วิทยากรคัดสรรมาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเนื้อหาวิชา 
3) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้ปฏิบัติงานจริงในแต่ละจังหวัด (share to learn 

an learn to share)   
1.2 วัตถุประสงค์ :  

1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องและ 
วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน บัญชีและพัสดุสามารถน าไปปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 

2) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป็นไปตามระเบียบและสามารถตรวจสอบได้ 

3) มีความเขา้ใจอันดีระหว่างผู้ปฏิบัติหน้าที่การเงิน บัญชีและพัสดุของส านักงานศึกษาธิการภาค
และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  

4) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและสามารถ
เสนอแนะปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ต่อไป 

1.3 โครงสร้าง เนื้อหา : ประกอบด้วย 10 หน่วยการเรียนรู้ 21 ชั่วโมง 
              หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงาน 
    และการประชุมระหว่างประเทศ จ านวน 3 ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  
    จ านวน 2 ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของ 
    ส่วนราชการ จ านวน 2 ชั่วโมง 
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 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ จ านวน 3 ชั่วโมง 
                หนว่ยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องมาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์  
                                         (เงินนอกงบประมาณ) จ านวน 2 ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน จ านวน 2 ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องสรุปสาระส าคัญที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ 
    การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    จ านวน 1.30 ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่องข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ 
    จากการตรวจสอบ จ านวน 2 ชั่วโมง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ  
    จ านวน 3 ชั่วโมง  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เรื่องความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ  
     จ านวน 30 นาท ี

1.4 กิจกรรมการเรียนรู้ : 

ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

1 กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่าย 
ในการฝึกอบรม 
การจัดงานและ 
การประชุมระหว่าง
ประเทศ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

2 กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  

2 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

3 กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายใน
การบริหารงานของ
ส่วนราชการ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

4 กฎหมายและระเบียบ
เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

5 มาตรฐานการบันทึก
บัญชีเงินรับฝาก
ธนาคารพาณิชย์  
(เงินนอกงบประมาณ) 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

6 หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท ารายงานงบ
การเงิน 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

7 สรุปสาระส าคัญที่
เกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการ

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  

1.30 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

จัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

8 ข้อพึงระวังในการ
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 
จากการตรวจสอบ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

2 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

9 กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการเงิน 
บัญชีและพัสดุ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

10 ความก้าวหน้าทาง
วิชาชีพของบุคลากร
ด้านการเงิน บัญชี และ
พัสดุ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

30 นาที 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบสรุป 
องค์ความรู้รายบุคคลหรือ 
รายกลุ่ม แบบลงเวลา) 

1.5 เกณฑ์การประเมิน : 
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาตามตารางที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตร

ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

1.6 กลุ่มเปูาหมาย : บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 

2. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด 

2.1 ความโดดเด่น : 
1) หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงาน

ศึกษาธิการจังหวัด เป็นหลักสูตรที่สนองตอบความต้องการของผู้เข้ารับการพัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นผลจาก
การส ารวจความต้องการในการฝึกอบรม และบุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัดมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรด้วย 

2) วิทยากรคัดสรรมาจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเนื้อหาวิชา 
3) ผู้เข้ารับการพัฒนาได้รับประสบการณ์ตรงกับกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจริง    
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2.2 วัตถุประสงค์ : 
1) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากร

ภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
2) มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือปรับปรุงและพัฒนางานของ

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3) มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และสามารถ 

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงแก้กระบวนการท างานที่เกี่ยวข้องกับการน าเทคโนโลยีดิจิทัล อันจะเป็นประโยชน์
ต่อการพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัดต่อไป 

2.3 โครงสร้าง เนื้อหา : ประกอบด้วย 5 หน่วยการเรียนรู้  21 ชั่วโมง 
                หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  
                                         เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล จ านวน 3 ชั่วโมง   

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการสร้างชุมชนดิจิทัล: Google Application จ านวน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องกระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม: Design Thinking จ านวน 3 ชัว่โมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: Infographic  

                                    จ านวน 9 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่องความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรมพ้ืนฐาน 
  ส าหรับการท างาน จ านวน 3 ชั่วโมง 

2.4 กิจกรรมการเรียนรู้ :  

ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

1 การพัฒนาทักษะ 
ด้านดิจิทัลของ
ข้าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ  
เพ่ือการปรับเปลี่ยน
เป็นรัฐบาลดิจิทัล 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) สื่อดิจิทัล 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการพัฒนา) 

2 การสร้างชุมชนดิจิทัล: 
Google Application 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการพัฒนา) 

3 กระบวนการคิด 
เชิงนวัตกรรม:  
Design Thinking 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) กระดาษโพสต์อิท 
4) กระดานฟลิปชาร์ต ปากกา 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การฝึกปฏิบัติ   

3 1) ประเมินวิทยากร  
(แบบประเมินออนไลน ์
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรม 
โดยวิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการพัฒนา) 

4 การปรับปรุง
กระบวนการท างาน 
ในยุคดิจิทัล: 
Infographic 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) สื่อดิจิทัล 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

9 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการพัฒนา) 

5 ความเข้าใจและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

ในโปรแกรมพ้ืนฐาน
ส าหรับการท างาน 

2) PowerPoint   
3) สื่อดิจิทัล 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
3) การฝึกปฏิบัติ   
4) การสรุปองค์ความรู้  
5) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการพัฒนา) 

 

2.5 เกณฑ์การประเมิน : 
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาตามตารางที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตร

ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

2.6 กลุ่มเปูาหมาย : บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
 

3. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.1 ความโดดเด่น : 

1) เป็นหลักสูตรที่เสริมสร้างศักยภาพของผู้ด ารงต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนให้เป็นนวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย 
และช่วยให้การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์และเปูาหมายการด าเนินงานด้านการศึกษาเป็น ไปในทิศทาง
เดียวกัน 

2) วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเนื้อหา 
3) มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติก าหนดนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ที่สามารถน าไปใช้ปฏิบัติได้จริง 
3.2 วัตถุประสงค์ : 

1) เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน  มีความรู้ 
ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของแต่ละภูมิภาคและ
จังหวัด การเปลี่ยนแปลงและการปรับตัวของประเทศไทยรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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2) เพ่ือให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือผู้ปฏิบัติงานด้านนโยบายและแผน  มีทักษะและ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดสู่การปฏิบัติ 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหาในระดับภาคและจังหวัดที่เชื่อมโยงสอดคล้องกับเปูาหมาย  
การพัฒนาประเทศ  

3) เพ่ือสร้างเครือข่ายให้เป็นนักวัตกร นักคิดนวัตกรรมเชิงนโยบายให้มีศักยภาพในการ
ขับเคลื่อนการบริหารและจัดการศึกษาในระดับภาคและจังหวัดให้สอดคล้องกับศักยภาพหรือประเด็นปัญหา  
ในระดับภาค และจังหวัดที่ตอบสนองคุณภาพการศึกษาของไทย เปูาหมายการพัฒนาประเทศและรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของโลก 

3.3 โครงสร้าง เนื้อหา :  ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู้ 21 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ จ านวน 3 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่2 ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์

นโยบายและแผน ในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่ม

จังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการ โดยผ่านห้องทดลองเกี่ยวกับนโยบาย (Policy Lab) จ านวน 6 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที ่4 หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนาภาค

ต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ จ านวน 6 ชั่วโมง 
3.4 กิจกรรมการเรียนรู้ : 

ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

1 หลักการและเทคนิค
การเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนปฏิรูปประเทศ 
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
สู่การปฏิบัติ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) สื่อดิจิทัล 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) กรณีศึกษา 

3 1) ประเมินชิ้นงาน 
2) กิจกรรม Reflection 
and AAR 
3) ประเมินการน าเสนอ 
ผลงาน 
 

2 ทักษะและคุณลักษณะ
พิเศษที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของ
นักวิเคราะห์นโยบาย

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) สื่อดิจิทัล 

6 1) ประเมินชิ้นงาน 
2) กิจกรรม Reflection 
and AAR 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

และแผน ในการสร้าง
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ 

กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) กิจกรรมกลุ่ม 

3 สร้างนวัตกรรมเชิง
นโยบาย ยุทธศาสตร์
และแผนการพัฒนาภาค 
กลุ่มจังหวัด และจังหวัด
แบบบูรณาการ โดยผา่น
ห้องทดลองเกี่ยวกับ
นโยบาย (Policy Lab) 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) ภาพยนตร์ 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย 
2) การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3) การอภิปรายกลุ่ม 
4) การฝึกปฏิบัติจริง 
5) กิจกรรม Reflection and  
    AAR   
6) การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 

6 1) ประเมินชิ้นงาน 
2) กิจกรรม Reflection 
and AAR 
 

4 หลักการและเทคนิค
การแปลงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ บทบาท
การพัฒนาภาคต่าง ๆ 
และแผนพัฒนา
การศึกษาภาค  
กลุ่มจังหวัดและจังหวัด
แบบบูรณาการ 
สู่การปฏิบัติ 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) ภาพยนตร์ 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย 
2) การท ากิจกรรมกลุ่ม 
3) การอภิปรายกลุ่ม 
4) กิจกรรม Reflection and  
    AAR   
5) การสรุป ซักถาม ให้ข้อเสนอแนะ 

6 1) ประเมินชิ้นงาน 
2) กิจกรรม Reflection 
and AAR 
 

3.5 เกณฑ์การประเมิน : 
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาตามตารางที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตร

ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
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3) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3.6 กลุ่มเปูาหมาย : บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

4. ชื่อหลักสูตร : หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
4.1 ความโดดเด่น : 

1) หลักสูตรที่ใช้ส าหรับการพัฒนาบุคลากรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหลักสูตรที่ส านักงาน 
ป.ป.ช. จัดท าข้ึนเพื่อใช้ส าหรับพัฒนาบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน 

2) วิทยากรเป็นผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูงจากส านักงาน ป.ป.ช. 
3) ผู้เข้ารับการพัฒนาได้ฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร และน าไปขยายผลด้วยการถ่ายทอดความรู้

กับผู้เกี่ยวข้อง รวม 34 แห่ง 
4.2 วัตถุประสงค์ : 

1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
สู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเพ่ือขยายผลและสร้างเครือข่าย               
การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการพัฒนาผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต ตาม
นโยบายการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค 

4.3 โครงสร้าง เนื้อหา : ประกอบด้วย 6 หน่วยการเรียนรู้ 24 ชั่วโมง 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   
  จ านวน 6 ชั่วโมง    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความอายและความไม่ทนต่อการทุจริต จ านวน 3 ชั่วโมง    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การประยุกต์หลักความพอเพียงด้วยโมเดล STRONG : จิตพอเพียง 
  ต้านทุจริต จ านวน 3 ชั่วโมง       
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร จ านวน 6 ชั่วโมง    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  จ านวน 3 ชั่วโมง   
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมหรือโครงการของผู้เข้ารับการพัฒนา  
  จ านวน 3 ชั่วโมง 

4.4 กิจกรรมการเรียนรู้ : 

ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

1 การคิดแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   

6 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

ผลประโยชน์ส่วนรวม 3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการ
พัฒนา) 

2 ความอายและความ 
ไม่ทนต่อการทุจริต 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการ
พัฒนา) 

3 การประยุกต์หลักความ
พอเพียงด้วยโมเดล 
STRONG : จิตพอเพียง 
ต้านทุจริต 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการ
พัฒนา) 
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

4 การจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมหรือโครงการ
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

6 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการ
พัฒนา) 

5 กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์   สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   
3) อ่ืน ๆ  
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การอภิปราย  
3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4) การฝึกปฏิบัติ   
5) การแบ่งกลุ่มอภิปรายและ 
    สรุปองค์ความรู้  
6) การศึกษากรณีตัวอย่าง 

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการ
พัฒนา) 

6 การจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมหรือโครงการ
ของผู้เข้ารับการพัฒนา 

สื่อ : 
1) เอกสารประกอบการพัฒนา 
2) PowerPoint   

3 1) ประเมินวิทยากร 
(แบบประเมินออนไลน์ 
Google Form)   
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ที ่
กิจกรรมการเรียนรู้ 

รายวิชา สื่อ/กิจกรรม ระยะเวลา 
(ชม.) 

วิธีประเมินผล 

3) กระดาษโพสต์อิท 
4) กระดานฟลิปชาร์ต ปากกา 
กิจกรรม : 
1) การบรรยาย  
2) การฝึกปฏิบัติ   

2) ประเมินผู้เข้ารับ 
การพัฒนา (แบบลงเวลา 
แบบสังเกตพฤติกรรมโดย
วิทยากรประจ ากลุ่ม 
แบบทดสอบหลังการพัฒนา) 

4.5 เกณฑ์การประเมิน : 
1) ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีเวลาเข้ารับการพัฒนาตามตารางที่ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีหลักสูตร

ก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
3) ผู้เข้ารับการพัฒนามีความพึงพอใจต่อการด าเนินการพัฒนาในแต่ละหลักสูตร ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 

4.6 กลุ่มเปูาหมาย : บุคลากรของส านักงานศึกษาธิการภาค และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
 

 ข้อมูลวิทยากร 
1. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ 

1.1 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวผุสดีพร อยู่คงสินธุ์ (นักวิชาการคลังช านาญการ) 
1.1.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ) 

มหาวิทยาลัยเกริก 
1.1.2 รายวิชาที่บรรยาย: กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ 
1.1.3 ผลงานการเป็นวิทยากรที่ภาคภูมิใจ ไม่เกิน 10 ผลงาน  

ที ่ รายวิชา ประเภทกลุ่มเปูาหมาย หน่วยงาน 
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม  

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 

- - 

1.1.4 ผลงานวิชาการ: การออกกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการเก่ียวกับ
งานด้านการเงินการคลัง และเป็นวิทยากรสังกัดกรมบัญชีกลางมาแล้วไม่น้อยกว่า 8 ปี  

1.1.5 สถานที่ท างาน: กลุ่มงานบริหารค่าใช้จ่าย  กองค่าตอบแทนและประโยชน์
เกื้อกูลกรมบัญชีกลาง 

1.1.6 โทร. 0-2127-7261-62    มือถือ 0-98082-9928  
1.2 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวบุษรา อิศรางกูร ณ อยุธยา (นิติกร 3) 
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1.2.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

1.2.2 รายวิชาที่บรรยาย: กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 
ไปราชการ 

1.2.3 สถานที่ท างาน: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
1.2.4 สถานที่ติดต่อ: 307/11 เขตหลักสี่ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพฯ 

1.3 ชื่อ-นามสกุล: นางวิภาวดี  จนัทวรรณ (นิติกรช านาญการ) 
1.3.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญา........ 
1.3.2 รายวิชาที่บรรยาย: กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน

ของส่วนราชการ 
1.3.3 สถานที่ท างาน: กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง 
1.3.4 โทร. 0-2127-7261-62 

1.4 ชื่อ-นามสกุล: นายโสภณ  พวงคุ้ม 
1.4.1 วุฒิการศึกษา: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
1.4.2 รายวิชาที่บรรยาย: กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
1.4.3 ผลงานการเป็นวิทยากรที่ภาคภูมิใจ ไม่เกิน 10 ผลงาน  

ที ่ รายวิชา ประเภท
กลุ่มเปูาหมาย 

หน่วยงาน 

1 เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ส่วนราชการและ
สมาคมต่าง ๆ 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม กองทัพบก 
กองทัพอากาศ ส านกัต ารวจแห่งชาต ิกรมการพัฒนา
ชุมชน  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมการปกครอง  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมบงัคับคดี  
กรมคุมประพฤติ กรมที่ดิน ส านักงานศาลยุติธรรม 
ส านักงานศาลปกครอง ส านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน 
แห่งประเทศไทย ฯลฯ 

2 ค่าเช่าบ้านข้าราชการ 

1.4.4 ผลงานวิชาการ: คณะท างานในการยกร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการ
เกี่ยวกับการศึกษาบุตร พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการจัด
ข้าราชการเข้าที่พักของทางราชการ 

1.4.5 สถานที่ท างาน: กองค่าตอบแทนและประโยชน์เกื้อกูล กรมบัญชีกลาง 
1.4.6 โทร. 0-2127-7261-62  

1.5 ชื่อ-นามสกุล: นายอนุชา บุญเกษม (นักบัญชีช านาญการ) 
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1.5.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (บธ.ด.) มหาวิทยาลัย
รามค าแหง 

1.5.2 รายวิชาที่บรรยาย: มาตรฐานการบันทึกบัญชีเงินรับฝากธนาคารพาณิชย์ (เงิน
นอกงบประมาณ) และวิชาหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานงบการเงิน 

1.5.3 สถานที่ท างาน: กองบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
1.6 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวอัมพวรรณ พุกค า (นิติกรปฏิบัติการ)   

1.6.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
1.6.2 รายวิชาที่บรรยาย: สรุปสาระส าคัญที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.6.3 ผลงานวิชาการ:  

(1) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการพัฒนากฎระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(2) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการจัดท าประกาศและ
เอกสารเชิญชวนและแบบสัญญาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

(3) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะท างานพิจารณากฎหมายล าดับ
รองที่ออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

(4) คณะท างานของเลขานุการ ในคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) 

(5) คณะท างานของเลขานุการ ในคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 

(6) อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะอนุกรรมการกลั่นกรองปัญหา
การจ้างที่ปรึกษาและการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

(7) คณะท างานของเลขานุการ ในคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

1.6.4 สถานที่ท างาน: กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง 

1.6.5 สถานที่ติดต่อ: กลุ่มงานระเบียบว่าด้วยการพัสดุ  กองการพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง 

1.7 ชื่อ-นามสกุล: นายประสพ กันจู ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

1.7.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
ราชนครินทร์ 
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1.7.2 รายวิชาที่บรรยาย: ข้อพึงระวังในการปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
จากการตรวจสอบ  

1.7.3 สถานที่ท างาน: ส านักงานตรวจสอบภายใน ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

1.7.4 สถานที่ติดต่อ: 585/288 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ 

 

2 หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด 

2.1 ชื่อ-นามสกุล: นายธิติ  ธีระเธียร (ผู้เชี่ยวชาญและนักพัฒนาครูด้านวิธีการสอนและการใช้
เทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการสอน) 

2.1.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.1.2 รายวิชาที่บรรยาย:  
1) การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  

เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
2) กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรม Design Thinking 

2.1.3 ผลงานการเป็นวิทยากรที่ภาคภูมิใจ ไม่เกิน 10 ผลงาน  
ที ่ รายวิชา ประเภทกลุ่มเปูาหมาย หน่วยงาน 

1 การจัดท าภาพยนตร์สั้น “คุณธรรม 
จริยธรรม” โดยใช้ iMovie 

กิจกรรมการประกวดแข่งขันและ
แลกเปลีย่นเรยีนรูผ้ลงานวิจัย 
1000 เรื่อง 1000 วิจัย นวัตกรรม
การศึกษาก้าวไกล ต้านภยั
คอร์รัปช่ัน 

สพฐ. 

2 การใช้ iTunes U ส าหรับศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก ์ สพฐ. 
3 STEM Education งานสัมมนาวิชาการ Education 

Leadership Summit 

บ. แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 

4 การใช้ GarageBand เพื่อสร้างสื่อการสอน การอบรมเรื่อง Creative Educator 

Acadeymy  

บ. แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 

5 การใช้ iMovie เพื่อสรา้งสื่อการสอน การอบรมเพื่อพัฒนาบทเรียน
ออนไลน์บน iTunes U 

บ. แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 

6 เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนส าหรับผู้สอน 

 ศูนย์ 3D Apple Regional Training 

Centre ร่วมกับ ม.เทคโนโลยีพงษ์
สวัสดิ์  

7 Bangkok Learning Academy   บ. แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) จ ากัด 
8 การใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2007  ส าหรับอาจารย ์ ม.หอการค้าไทย 
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2.1.4 ผลงานวิชาการ:  
                                       (1) Showcase Speaker ในการน าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ iHybrid 
และ Apple Distinguished School ในการเขา้ร่วมการสัมมนา Apple Distinguished Educator     ระดับ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2015 (ADE – Class of 2015) ระหว่างวันที่ 2-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม Pan 
Pacific ประเทศสิงคโปร์ 

(2) การน าเสนอ เรื่อง Pedagogy Enhancement with Mobile Learning:  
A Case Study of the University of the Thai Chamber of Commerce ในการประชุมวิชาการ The     
Second International Conference on Education Technologies and Computers ICETC 2015 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเทศไทย 

(3) เอกสารประกอบการสอนวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน 
ภาคปฏิบัติ (ปีการศึกษา 2552) 

(4) การค้นคว้าอิสระ เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส กรณีศึกษา 
การพัฒนาต้นแบบระบบสนับสนุนการสอน (ปีการศึกษา 2546) 

(5) บุคลากรดีเด่นด้านสนับสนุนวิชาการ ระดับผู้ปฏิบัติ จากสมาคม
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.) ปี 2559  

2.1.5 สถานที่ท างาน: ส่วนงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา มูลนิธิโรงเรียน
สตาร์ฟิชคันทรีโฮม 

2.1.6 สถานที่ติดต่อ: มูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม 
2.1.7 มือถือ 095 906 2900 Email: ajthiti@gmail.com, thiti_the@utcc.ac.th 

2.2 ชื่อ-นามสกุล: ดร.สุพจน์  ศรีนุตพงษ ์(ผู้อ านวยโครงการภาครัฐ) 
2.2.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เกียรตินิยม) สาขา

วิศวกรรมโทรคมนาคมและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ London South Band University, United Kingdom 
                                       ปริญญาเอก ศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาและผู้น า
การเปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 

2.2.2 รายวิชาที่บรรยาย: ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในโปรแกรม
พ้ืนฐานส าหรับการท างาน 

2.2.3 ผลงานวิชาการ: ด้านเทคโนโลยีการศึกษา ด้านไอทีและระบบเครือข่าย 
ทั้งในและต่างประเทศ ด้านการตลาดและงานประชาสัมพันธ์ ด้าน Wafer Fabrication และการผลิตหัวอ่าน
ฮาร์ดดิสค์ ด้านการสอนสาขาวิทยากรโทรคมนาคม 

2.2.4 สถานที่ท างาน: บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.2.5 สถานที่ติดต่อ: บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
2.2.6 มือถือ 0818115048 Email: supoets@microsoft.com 

mailto:ajthiti@gmail.com
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2.3 ชื่อ-นามสกุล: รศ.ดร. ปณิตา  วรรณพิรุณ  
                     - หัวหน้าศนูย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                     - กรรมการบริหารโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
                     - อาจารย์ประจ าภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ                   

2.3.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2.3.2 รายวิชาที่บรรยาย: การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: 
Infographic  

2.3.3 ผลงานวิชาการ: 
                                       (1) รางวัลศูนย์วิจัยเฉพาะทางดีเด่น ประจ าปี 2558 และ 2560 
                                       (2) ทุนสนับสนุนงานวิจัยของส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ 2561 
                                       (3) ทุนพัฒนาอาจารย์ตามเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ปี 2549 
                                       (4) ทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
                                       (5) รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา ปี 2545       

2.3.4 สถานที่ท างาน: ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

2.3.5 สถานที่ติดต่อ: 1518 ถนนพิบูลสงคราม แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 
10800 

2.3.6 โทร. 0 2555 2000 ต่อ 3298   มือถือ 0 814 555 741 
                                       Email: panita.w@fte.kmutnb.ac.th, panita.w@hotmail.com  

2.4 ชื่อ-นามสกุล: นายพงศธร ปาลี (อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา) 
2.4.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ

สารสนเทศเพ่ือการจัดการ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
2.4.2 รายวิชาที่บรรยาย: การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: 

Infographic  
2.4.3 สถานที่ท างาน: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัด

ฉะเชิงเทรา 
2.4.4 มือถือ 080 292 6959  

                                       Email: Pongsaton.pal@rru.ac,th, kengkung4514@gmail.com  
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2.5 ชื่อ-นามสกุล: นายณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ (อาจารย์ประจ าหลักสูตรสารสนเทศศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ แขนงวิชาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ภาควิชาสังคมศาสตร์) 

2.5.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ 

2.5.2 รายวิชาที่บรรยาย: การปรับปรุงกระบวนการท างานในยุคดิจิทัล: 
Infographic 

2.5.3 สถานที่ท างาน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

2.5.4 มือถือ 086 9272 072   Email: nutthapat.k@ssru.ac.th  
2.6 ชื่อ-นามสกุล: ดร.อิษฎา ศิวเวทพิกุล (กรรมการผู้จัดการ) 

2.6.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาเอก 
2.6.2 รายวิชาที่บรรยาย: การสร้างชุมชนดิจิทัล : Google Application 
2.6.3 สถานที่ท างาน: EduTech Thailand Co.,Ltd. 

2.6.4 มือถือ: 095 398 9449  
2.7 ชื่อ-นามสกุล: นายอิทธิกร  ฐิตินวคุณ (Project Manager) 

2.7.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท 
2.7.2 รายวิชาที่บรรยาย: การสร้างชุมชนดิจิทัล : Google Application  
2.7.3 สถานที่ท างาน: EduTech Thailand Co.,Ltd. 

2.7.4 มือถือ 099 545 6299  Email: ithikorn@edutechthailand.com 
 

3 หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3.1 ชื่อ-นามสกุล: นางจันทวรรจ์  หรรษาภิรมย์โชค (นักวิชาการอิสระ) 

3.1.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทางสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

3.1.2 รายวิชาที่บรรยาย:  
(1) หลักการและเทคนิคการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศไทย 

นโยบายและยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ 
(2) ทักษะและคุณลักษณะพิเศษที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์

นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ 
(3) สร้างนวัตกรรมเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาภาค กลุ่ม

จังหวัดและจังหวัดแบบบูรณาการ โดยผ่านห้องทดลองเก่ียวกับนโยบาย (Policy Lab) 
(4) หลักการและเทคนิคการแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ บทบาทการพัฒนา

ภาคต่าง ๆ และแผนพัฒนาการศึกษาภาค กลุ่มจังหวัด และจังหวัดแบบบูรณาการสู่การปฏิบัติ 
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(5) สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1.3 มือถือ 065 3941 498  
3.2 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนิตยา  หลานไทย (ผู้อ านวยการส านักนโยบายและยุทธศาสตร์) 

3.2.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท 
3.2.2 รายวิชาที่บรรยาย: ทักษะและคุณลักษณะพิเศษท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน

ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนในการสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ 
3.2.3 สถานที่ท างาน: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ อาคารรัชมัลคลาภิเษกชั้น 8 ถนนราชด าเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
3.2.4 โทร. 02 628 5638 

3.3 ชื่อ-นามสกุล: นายดนัยรัฐ  ธนบดีธรรมจารี (นักวิชาการอิสระ) 
3.3.1 วุฒิการศึกษา: ปริญญาโท สาขา MS.IT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม

เกล้าธนบุรี และปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
3.3.2 รายวิชาที่บรรยาย: สถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture)  

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3.3.3 ผลงานการเป็นวิทยากรที่ภาคภูมิใจ ไม่เกิน 10 ผลงาน  

ที ่ รายวิชา ประเภทกลุ่มเปูาหมาย หน่วยงาน 

1 Digital Transformation   
2 MSMIS หลักสตูรปริญญาโท มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
3 Executive Enterprise Architecture ผู้บริหาร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์

3.3.4 สถานที่ท างาน: บริษัท เทคสตาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ 
3.3.5 มือถือ 081 5591446   Email: danairat@gmail.com 

 
4 หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

4.1 ชื่อ-นามสกุล: นายอุทิศ  บัวศรี (ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.) 
4.1.1 รายวิชาที่บรรยาย: การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
4.1.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.1.3 มือถือ 081 9007 368 

4.2 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวจินตนา พลอยภัทรภิญโญ (ผู้อ านวยการส านักต้านทุจริตศึกษา 
ส านักงาน ป.ป.ช.) 

4.2.1 รายวิชาที่บรรยาย: การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์
ส่วนรวม และ workshop 

4.2.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 

mailto:danairat@gmail.com
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4.2.3 มือถือ 092 2714 629 
4.3 ชื่อ-นามสกุล: นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ (เจ้าพนักงานปูองกันการทุจริตเชี่ยวชาญ ส านักงาน ป.ป.ช.) 

4.3.1 รายวิชาที่บรรยาย: ความอายและความไม่ทนต่อการทุกจริต และกิจกรรม
ฐานการเรียนรู้ 

4.3.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.3.3 มือถือ 085 903 2424 

4.4 ชื่อ-นามสกุล: นายพะนอม แก้วก าเนิด (อนุกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตรองปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ) 

4.4.1 รายวิชาที่บรรยาย: การประยุกต์หลักความเพียงพอด้วยโมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

4.4.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.4.3 มือถือ 081 6833 232 

4.5 ชื่อ-นามสกุล: พลอากาศตรี นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ (อนุกรรมการ ป.ป.ช. และ  
อดีตผู้อ านวยการโรงพยาบาลภูมิพล) 

4.5.1 รายวิชาที่บรรยาย: การประยุกต์หลักความเพียงพอด้วยโมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

4.5.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.5.3 โทรศัพท์มือถือ 081 6833 232 

4.6 ชื่อ-นามสกุล: นางสุมาลี โฆษิตนิธิกุล (อนุกรรมการ ป.ป.ช. และ ครูเชี่ยวชาญเกษียณ สังกัด 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  

4.6.1 รายวิชาที่บรรยาย: การประยุกต์หลักความเพียงพอด้วยโมเดล STRONG : 
จิตพอเพียงต้านทุจริต 

4.6.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.6.3 มือถือ 081 3715 573 

4.7 ชื่อ-นามสกุล: พลเอก ศรุต นาครัชระ (กรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม)  
4.7.1 รายวิชาที่บรรยาย: การประยุกต์หลักความเพียงพอด้วยโมเดล STRONG : 

จิตพอเพียงต้านทุจริต 
4.7.2 มือถือ 087 6891 777 

4.8 ชื่อ-นามสกลุ: นายพนม รอดสันเทียะ (อนุกรรมการ ป.ป.ช. และครูสังกัด สพฐ. จังหวัด
นครราชสีมา) 

4.8.1 รายวิชาที่บรรยาย: การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
4.8.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.8.3 มือถือ 081 7904 550 
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4.9 ชื่อ-นามสกุล: นายสมสุข สว่างค า (อนุกรรมการ ป.ป.ช. และอดีตครู สังกัด สพฐ. จังหวัด
นครนายก) 

4.9.1 รายวิชาที่บรรยาย: การฝึกปฏิบัติการเป็นวิทยากร 
4.9.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.9.3 มือถือ 086 3774 082 

4.10 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวพรทิพย์ จองทองหลาง (เจ้าพนักงานปูองกันการทุจริตช านาญการ) 
4.10.1 รายวิชาที่บรรยาย: วิทยากรกลุ่ม  

                                         (1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และ 
workshop 
                                         (2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุกจริต และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

4.10.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.11 ชื่อ-นามสกุล: นางสาวชิดชนก ศรีนอง (เจ้าพนักงานปูองกันการทุจริตปฏิบัติการ) 

4.11.1 รายวิชาที่บรรยาย: วิทยากรกลุ่ม  
                                         (1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และ 
workshop 
                                         (2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุกจริต และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

4.11.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.12 ชื่อ-นามสกุล: นายศุภวัฒน์ สอนลา (เจ้าพนักงานปูองกันการทุจริตปฏิบัติการ) 

4.12.1 รายวิชาที่บรรยาย: วิทยากรกลุ่ม  
                                         (1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และ 
workshop 
                                         (2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุกจริต และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

4.12.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
4.13 ชื่อ-นามสกุล: นายภัทรพล หงส์จันทกานต์ (เจ้าพนักงานปูองกันการทุจริตปฏิบัติการ) 

4.13.1 รายวิชาที่บรรยาย: วิทยากรกลุ่ม  
                                         (1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และ 
workshop 
                                         (2) ความอายและความไม่ทนต่อการทุกจริต และกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 

4.13.2 สถานที่ท างาน: ส านักงาน ป.ป.ช. 
 

 ข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
1. หลักสูตรการเงิน บัญชี และพัสดุ 

รุ่นที่ 1 จ านวน 47 คน  
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1.1.1 นางสาววรนัน   เนาวศิริกลุ นกัวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค1 ปทุมธานี  

1.1.2 นายตรีเนตร สายสุ่ม  นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการภาค2 ลพบุรี   

1.1.3 นางสาวภควรรณ  ดอนมอญ   ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานศึกษาธิการภาค3 ฉะเชิงเทรา   

1.1.4 นายขจรศักดิ์ นาคส าเภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการภาค4 ราชบุรี  

1.1.5 นางอิงอร  สุทธดิส  นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการภาค5 สมุทรสงคราม  

1.1.6 นางสาวอภิวรรณ์  จันทร์สอาด นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค ๕ สมุทรสงคราม  

1.1.7 นายกฤตเมธ  บวรกิจเดชา  นักวิชาการพัสดุ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค6 นครศรีธรรมราช  

1.1.8 นางสาวน้ าฝน  อินดู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค7 ภเูก็ต   

1.1.9 นางสาวมุทิตา อินทร์แก้ว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค8 ยะลา   

1.1.10 นางสาวลาวรรณ  กาแก้ว นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการภาค๑๐ อุดรธานี  

1.1.11 นายสมบัติ พรมพันห้าง นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กรุงเทพมหานคร  

1.1.12 นางสาวศิวพร  ประไพรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชี (อัตราจ้าง)   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นนทบุรี  

1.1.13 นางสาวพศวีร์   วิชาวุฒิพงษ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปทุมธานี  

1.1.14 นางยุพิน  วงษ์กฤษ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พระนครศรีอยุธยา  

1.1.15 นางสุจิตรา  ส.สุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ชัยนาท  

1.1.16 นางสุภาภรณ์   อาอยู่ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ลพบุรี  
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1.1.17 นางสาวพัชรีภรณ์   ปานทอง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สิงห์บุรี    

1.1.18 นางสาววราภรณ์ พวงสุวรรณ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด อ่างทอง  

1.1.19 นางปวีณา  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ฉะเชิงเทรา  

1.1.20 นางเกศศิรา  สามิบัติ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครนายก   

1.1.21 นางสาวภรณ์ทิพย์   ยืนยงค์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปราจีนบุรี   

1.1.22 นายทศพร  ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการ  

1.1.23 นางสาวปัทมาวดี ข าน้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรปราการ  

1.1.24 นางสาวอรนุช  นิสังกาศ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สระแก้ว  

1.1.25 นางสาวสะใบแพร สอนโสม นักวิชาการพัสดุ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กาญจนบุรี   

1.1.26 นางล าดวล  ไพบูลย์ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครปฐม  

1.1.27 นางกนกวรรณ  ไทยภานันตร์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ราชบุรี  

1.1.28 นางสาววาสนา  เสร็จกิจ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สุพรรณบุรี   

1.1.29 นางอุรารักษ์   มงคลพุทธรักษา นักวิชาการศึกษาช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์  

1.1.30 นางพัชราลัย  พงษ์เผือก นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด เพชรบุรี  

1.1.31 นางอรพิน   เจียมอนันท์กุล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสงคราม  

1.1.32 นางสุกัญญา  ศรีอันประเสริฐ นักวิชาการศึกษาช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สมุทรสาคร   
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1.1.33 นางเรวดี  วรพันธ์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ชุมพร  

1.1.34 นางนงลักษณ์  รักทอง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นครศรีธรรมราช  

1.1.35 นางโศภิษฐ์  อินทรักษา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พัทลุง  

1.1.36 นายวัฏนา  ทองมณี นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สุราษฎร์ธานี  

1.1.37 นางกัญญารัตน์ ศรีอินทร์เกื้อ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด กระบี่  

1.1.38 นางกัณฑิมา ณ พัทลุง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ตรัง   

1.1.39 นางนันทพร  ธนะรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา   

1.1.40 นางสาวศีตลา  ตู้ลารักษ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด พังงา   

1.1.41 ส.ต.ต.หญิง กัญญารัตน์ บุญรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

1.1.42 นางสาวกานดาวสี  นุ้ยหีต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ระนอง  

1.1.43 นางสาวรวีวรรณ  อนันต์ชื่น นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด นราธิวาส  

1.1.44 นางเจ๊ะรูอานี  แวอีซอ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ปัตตานี  

1.1.45 นางอัจฉรา  แก้วงาม นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด ยะลา   

1.1.46 นางคณารักษ์   รอดผล นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สงขลา  

1.1.47 นางสาวหาสานาฏ นิล๊ะ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด สตูล 

รุ่นที่ 2 จ านวน 49 คน  
1.2.1 นางสาวอภัยวรรณ พลธิราช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 11 สกลนคร   
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1.2.2 นายณิชมน  คงปัญญา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น  

1.2.3 นางสุพัตรา  สุทธิบุตร เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 อุบลราชธานี  

1.2.4 นางจุรีรัตน์  จันทร์ประกอบ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 นครราชสีมา  

1.2.5 นางสาวแพรวพรรณ พูลเลิศ นักวิชาการพัสดุช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่   

1.2.6 นางรัตติกร  ศรีค า นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 เชียงราย  

1.2.7 นายธรรศ  ไทยวิรัช เจ้าหน้าที่อัตราจ้าง   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก   

1.2.8 นางปารวี  เรืองจุติโพธิ์พาน เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์   

1.2.9 นางสาวหัทยา  สิงห์สุข นักวิชาการเงินและบัญชี   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์   

1.2.10 นางสาวสาริณี  สดุาชม นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ   

1.2.11 นางปุณยาวีร์ งอยปัตพันธ์ ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   

1.2.12 นางสาวณัชฐานีย์  คนงาม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย   

1.2.13 นางสาวชลธิชา   วงศ์นครธรรม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี   

1.2.14 นางกัญญดา  นิ่มน้อย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม   

1.2.15 นางสาววนิสรา ฤทธิ์มหา นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร   

1.2.16 นางสาวฑิตฐิตา  แก่นวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร   

1.2.17 นางสาวสุภาพร  ดีเลิศ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  



รายละเอียดประกอบตวัชี้วัดที ่16 ระดบัความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสนับสนนุการด าเนินโครงการ หน้า 29 

จัดท าโดย นางสาวดวงพร เจียมอัมพร กลุ่มวิจยัและพัฒนา สคบศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1.2.18 นางสาวยุภาภรณ์  ถนอมสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   

1.2.19 นางสาวพรอ านวย ทาดัน   นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น   

1.2.20 นางสาวกานนิศา สุมาลี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  

1.2.21 นางสาวศศิษา  เฉลยพจน์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   

1.2.22 นางสาววัชรี  สมคะเนย์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร   

1.2.23 นางสาวเยาวลักษณ์  อินทนา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  

1.2.24 นาวสาวมยุรี จันทะเนตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ  

1.2.25 นางสาวธิดาพร  ตรีโยธา เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี   

1.2.26 นางกัลยา  ปะทารมย์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี     

1.2.27 นางสาวศศินา  หิรัญค า นักวิชาการเงินและบัญชี  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   

1.2.28 นางอัมพร  เพลิดดอน นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  

1.2.29 นางละมัย  สันพะเยาว์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

1.2.30 นางนพเก้า  ที่รัก ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน   

1.2.31 นางเปรมใจ  ยะม่อนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง   

1.2.32 นางศิริณิศา  นันทวัฒนาภริมย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน   

1.2.33 นางสุภาพร สงล าเภา  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  
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1.2.34 นายกุลธวัช  อินนา นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน   

1.2.35 นางสาวพิชญนนท์ วงศ์หาญ  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   

1.2.36 นางสาวสมพิศ  สายญาติ นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   

1.2.37 นางพิณทิพย์  หอมสุด นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก   

1.2.38 นางวราสรณ์  อ่ าคต นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

1.2.39 นางสาวพะยอม  เนาว์แก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ     
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   

1.2.40 นายภักดี  รัตนสากล นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย   

1.2.41 นางพิไลวัลย์  กลอนแห้ว  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  

1.2.42 นางสาวณัฎฐกันย์  สืบศรี นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร   

1.2.43 นางพัชรวดี  ประภัสสร  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์  

1.2.44 นางสาวปวีณา  ภุมวิภาชน์  นกัวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร   

1.2.45 นางจิณาภา โพธิวิจิตร นักวิชาการพัสดุช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี   

1.2.46 นางสุภาพร  สามิภักดิ์  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  

1.2.47 นางกัญญาภัค พลูสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี   

1.2.48 นางสาวจารุวรรณ   สังข์ธนู นักวิชาการเงินและบัญชี   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด   

1.2.49 นางอรวรรณ   สมจิตต์ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง 
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2. หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

รุ่นที่ 1 จ านวน 41 คน  
2.1.1 นางสาวจิตชญา  ศรีโสภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  
2.1.2 นายโสธร  จิตรังสี นักวชิาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  
2.1.3 นางสาวนรินทร แขกกาฬ เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  
2.1.4 นายสราวุฒิ สุขบัณฑิตย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
2.1.5 นางณัฐรดา  ฤาชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  
2.1.6 นายนรุตม์  เพ็งวัน  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท  
2.1.7 นางสาวฉัตรวี ลิ้มสกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  
2.1.8 นางยุวกานต์  ยศวัฒนะกุล นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุร ี 
2.1.9 นายวิทวัส เฟื่องศิลป์  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  
2.1.10 นางสาวประภาศรี  อิศระกุล  เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  
2.1.11 จ.อ.ศักดา  พรมเขียว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  
2.1.12 นายทศพร  ธรรมประทีป นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  
2.1.13 นางสาวชุติกาญจน์ แนบเนื้อ เจ้าหน้าที่ธุรการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  
2.1.14 นางสาวอิสรียา  หมั่นดี  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  
2.1.15 นางสาวอลิศา ว่องประชานุกูล ผู้อ านวยการกลุ่มแผนและนโยบาย  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม  
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2.1.16 นายนิรุทธ์ อุทาทิพย์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุร ี 

2.1.17 นายสุภวัจน์  อุบลทัศนีย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุร ี 

2.1.18 นางพิรีภรณ์  กุลชนิพิฑูรย์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

2.1.19 นางสาวทักษพร  งามข า  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุร ี 

2.1.20 น.ส.เกษศิรินทร์  ศรีสัมฤทธิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม  

2.1.21 นายมนตรี บุญเทพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  

2.1.22 นายอดิพรรดิ์  พนัสเปี่ยมอุดม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร  

2.1.23 นางศิริพร  ธรรมชาติ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช  

2.1.24 ว่าที่ ร.อ.ชัยวุฒิ  เต็มยอด  นกัวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง  

2.1.25 นางสาวรสุ รุ่มจิตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี  

2.1.26 นางสาววนัสวิสา  นามเคน  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  

2.1.27 นางกมลวรรณ สุกัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา  

2.1.28 นายจิรวัฒน์  เพชรกุล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

2.1.29 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง  

2.1.30 นางสาวอังคณีย์  บินแวดาโอ๊ะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  

2.1.31 นางสาวชญาภา  สุขสบาย   ลูกจ้างชั่วคราว  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส  
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2.1.32 นางสาวอังศุธร  จริยเพียรพันธ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

2.1.33 นายนิมิต แก้วอินทร ์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา  

2.1.34 นางเรณู  หนูอุไร นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  

2.1.35 นางสาวนพภศร ศรีรักษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตลู  

2.1.36 นายพชุฌงค์ สมตระกูล   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุร ี 

2.1.37 นางกัญญาภัค พูลสวัสดิ์  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุร ี 

2.1.38 นางสาวเพ็ญนภา พรประสิทธิ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  

2.1.39 นางสาวชลลดา  เตชะบวรกุล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  

2.1.40 นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  

2.1.41 นายศุภโชค พันธ์ทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง  

รุ่นที่ 2 จ านวน 39 คน  
2.2.1 นายประทีป  จิตต์งามข า   นักวิเคราะห์คอมพิวเตอร์ช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย  
2.2.2 นายจักรพัฒน์  สมบรูณ์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  
2.2.3 นายสุทธิชัย  ชมชื่น   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  
2.2.4 นางปฐมาภรณ์  แพงดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม  
2.2.5 นายศรายุทธ  วังคะฮาต  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  
2.2.6 นายสายันต์ เมืองทอง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร  
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2.2.7 นางสาวกิ่งกาญจน์ สุทธิประภา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

2.2.8 นายพงศกร ค าแสงมาตย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  

2.2.9 นางชลดา  พิมพิบาล   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  

2.2.10 นายชัยมงคล  อุปวงษา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด  

2.2.11 นายเอกวิทย์  ตุลากันย์   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  

2.2.12 นายฐิติวัฒน์ ตยะพักตร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ  

2.2.13 นางศุภลักษณ์  โหมดม่วง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ  

2.2.14 นางดารารัตน์ ทานะเวช นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  

2.2.15 นายกฤตวิทย์  สิริพงศ์พิศุทธิ์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ  

2.2.16 นายฉัตรชัย  สุขสืบมา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา  

2.2.17 นางสาวชวัลนุช  รัตนปุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  

2.2.18 นางสาวปริชาติ เบ็ญจวรรณ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์  

2.2.19 นายวัชรพงษ์  วันดี ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  

2.2.20 นางสาวชัชฎาภรณ์ ชัยพรม  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

2.2.21 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2.2.22 นางสาวกาญจนี  ฟูค าใบ   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง  
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2.2.23 นางสาวจุฑามาศ  ธนนราพงศ์  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน  

2.2.24 นางสาววนัญศิมา สักลอ   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

2.2.25 นางสาวนวรัตน์ มณีวัง   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  

2.2.26 ว่าที่ ร.ต.กิตติกร  นาควิเชียร  เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

2.2.27 นางสาวจิตตะกานต์  เทพศิริพันธ์   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่  

2.2.28 นายธนพล เนื่องฤทธิ์   เจ้าหน้าที่พัสดุ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก  

2.2.29 นางวรางคณา  อนันตะ   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก  

2.2.30 นายกฤตเมธ แจ่มสว่าง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์  

2.2.31 นายกฤษดา  วิวัฒนานนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย  

2.2.32 นายธราดล  แก้วบุตร   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  

2.2.33 นางศุภกานต์ คุ้มสุวรรณ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร  

2.2.34 นางสาวนันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร  

2.2.35 นางสาวจามจุรี ฉลาดแย้ม   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี  

2.2.36 นางบุญญาภา  ปานลักษณ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  

2.2.37 นางศยามล  ฐิตะยารักษ์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  

2.2.38 นายวราเสฎฐ์  เกษสังข์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี  
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2.2.39 นายเอกราช  โฉมแก้ว  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

 
3. หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

รุ่นที่ 1 จ านวน 58 คน  
3.1.1 นางสาวอุษา อนุกูล  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ลพบุรี 
3.1.2 นางเบญจพร  โพธิ์ปัดชา นักวิชาการศึกษาช านาญการ   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ปทุมธานี 
3.1.3 นางสาวอมลรดา พรหมวิหาร  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 สมุทรสงคราม 
3.1.4 นางภัคชุดา เสรีรัตน์  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 5 นครศรีธรรมราช 
3.1.5 นางสาวสุวรรณา รักเหย้า  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 ภูเก็ต 
3.1.6 นางพัชรมัย แก้วบรรจง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ยะลา 
3.1.7 นางสาวอธิษฐ์กานต์ ลภะวงศ์  นักวิชาการศึกษา   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ชลบุร ี
3.1.8 นางสาวอนัญญา ค ายา  นักวิชาการศึกษา   

ส านักงานศึกษาธิการภาค 12 ขอนแก่น 
3.1.9 นางเนาวรัตน์ สอนสุข  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท 
3.1.10 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศาสตร์สาระ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3.1.11 นางสาวพัชรมณฑ์ รินลา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี 
3.1.12 นายสาทิตย์ จักรเทพวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี 
3.1.13 นางสาววรรณวิมล  ภักดี   นกัวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก 
3.1.14 ว่าที่ ร.ต. จิรวฒัน์ นาคพนม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง 
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3.1.15 นางพนิดา พงษ์ประเสริฐ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี 

3.1.16 นางสาวนันท์นภัส เขียวเกษม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี 

3.1.17 นางสาวอมรรัตน์ จินดา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 

3.1.18 นายสุรศักดิ์ สุระเสน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ 

3.1.19 นางจิตชญา บุญญขันธ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

3.1.20 นางสาวภัทรานิษฐ์สุทธิ แสงจันทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี 

3.1.21 นางสาวพรทิพา โพธิ์พานิช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

3.1.22 นางสาวภูษณิศา  หงส์โต  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี 

3.1.23 นางอังคนา นุ่มวัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม 

3.1.24 นายมนตรี บุญเทพ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร 

3.1.25 นางจงกล อรรถอาภรณ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี 

3.1.26 นางสาวอารีวรรณ์ สุขจินดา  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

3.1.27 นายธานัท ธนะเตชะสนิท  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.1.28 นางจุไลวรรณ ไกรมาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร 

3.1.29 นายทีปวิทย์ ศรีอินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง 

3.1.30 นางสาวพรรณนา พรหมวิเชียร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
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3.1.31 นายสรายุทธ์ จันทสงค์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา 

3.1.32 นางสาวรัชนี จิตต์สว่าง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง 

3.1.33 นายวิรัตน์ พุธสุข   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 

3.1.34 นางสาววลัยลักษณ์ ไกรสาตร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต 

3.1.35 นางจุฑารัตน์ เล็กมาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง 

3.1.36 นายมนูญ พืชฟู  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา 

3.1.37 นายสุริยา หมาดทิ้ง   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล 

3.1.38 นางสาวคัทวรรณ ภูพวก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา 

3.1.39 นางสาวอามีเนาะ แยนา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี 

3.1.40 นางสาววราภรณ์ ชูเทพ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ 

3.1.41 นางพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์   ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก 

3.1.42 นายพสกร ทวีทรัพย์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ 

3.1.43 นางสาวมยุรี มิตสานนท์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย 

3.1.44 นางฉวีวรรณ สุภาษี  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก 

3.1.45 นายไกรพันธ์ พูลพันธ์ชู   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ 

3.1.46 ฃนางสาวณัฏฐิมา ชูอินทร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี 



รายละเอียดประกอบตวัชี้วัดที ่16 ระดบัความส าเร็จในการจัดท าข้อมูลสนับสนนุการด าเนินโครงการ หน้า 39 

จัดท าโดย นางสาวดวงพร เจียมอัมพร กลุ่มวิจยัและพัฒนา สคบศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3.1.47 นางดวงกมล เขตรวิทย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดก าแพงเพชร 

3.1.48 นางสาวนันท์พร พ่วงวัฒนวงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร 

3.1.49 นางสกนธรัตน์ วงษ์สิริโชตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

3.1.50 นางพสชณันค์ พรหมจรรย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 

3.1.51 นางปรานีย์ คุณธรรมดี   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน  

3.1.52 นางพิสมัย จันทร์เพ็ชร์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.1.53 นางภัทรินทร์ พูลนิล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.1.54 นางชนิดา ชะวายวัง   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.1.55 นายณัฐพัชร์ เพชร์ดีไกรกุล  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.1.56 นางสาวพรทิพย์ สุดสุก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.1.57 นางสาววรนุช สาเกผล   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

3.1.58 นางสาวขวัญเรือน จอมโคกสูง   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

รุ่นที่ 2 จ านวน 52 คน  
3.2.1 นางรสรินทร์ นามบุญเรือง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 3 ราชบุรี 
3.2.2 นางสาวสภุาภรณ์ นฤภัย  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 9 ฉะเชิงเทรา  
3.2.3 นายดอน รูปสม   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค10 อุดรธานี  
3.2.4 น.ส.เบญจพร บ่อยกระโทก   นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  

ส านักงานศึกษาธิการภาค 13 นครราชสีมา  
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3.2.5 น.ส.นิชานันท์ ปักการะนา   นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14 อุบลราชธานี  

3.2.6 นายศิรชานนท์ พิกุลทอง  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15 เชียงใหม่  

3.2.7 นางวรรณา คุ้มสมบัติ  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17 พิษณุโลก  

3.2.8 นางสาวมัทนา พงษ์ไพบูลย์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18 นครสวรรค์  

3.2.9 น.ส.ปานมนัส โปธา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่  

3.2.10 นางเยาวภา ชมภูพิทักษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย  

3.2.11 นางกรณิการ์ เกตุภู่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา   

3.2.12 นางวัฒนา  จันทร์เพ็ญ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่   

3.2.13 นางปาริตา ศุภการก าจร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง   

3.2.14 นางผ่องศรี รัตนงาม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน   

3.2.15 นายอนุเดช ปุรณะวิทย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  

3.2.16 นางณฐัพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  

3.2.17 นางสุมาลี ล าเพย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์   

3.2.18 นางนงลักษณ์ พิสุทธิพงศ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  

3.2.19 นางจิตตา แสนเกษม   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น  

3.2.20 นางสาวเพ็ญประภา สูงชัยภูมิ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ   
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3.2.21 นางสาวชนิดาภา ฉันทะ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม   

3.2.22 นางกรรณิการ์ จ าปาขาว   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม   

3.2.23 นางวลี ศรีพิมาย  ผู้อ านวยการกลุ่มนโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา   

3.2.24 นางสาวพัชรินทร์ ทับทิมไสย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม   

3.2.25 นางสาวนันทรัตน์ บุญจรัส  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร   

3.2.26 นางประไพ ช่างสลัก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   

3.2.27 นางสาวสายสุรีย์  หงส์เวียง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   

3.2.28 น.ส.วารุณี คาคลี่  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร   

3.2.29 นางอริสรา สุรวงศ์ธนกุล  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ 

3.2.30 นางสาวสภุัชชา มามาก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์  

3.2.31 นายวุฒิศักดิ์ ปริยงค์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ   

3.2.32 นางสาวรสสุคนธ  ์โคลคร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  

3.2.33 นางสาวเกศนภา อุ่นทินวงษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์  

3.2.34 นายทองปาน สุขเสมอ   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร  

3.2.35 นายจักรพงษ์ จุลสราญพงษ์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย  

3.2.36 นางนงลักษณ์ ภิญโญ นักจัดการงานทั่วไป  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง  
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3.2.37 นางสาวเกวลิน เกษมผลศิริ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  

3.2.38 นางกัลยาณี ศิวธรรมปัญญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี  

3.2.39 นางรัชนก พวงกนก   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี  

3.2.40 นางจิรวดี อย่าลืมญาติ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา  

3.2.41 นางวรรณา สุภาพุฒ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด  

3.2.42 นางสาวพิมสาย จึงตระกูล   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว  

3.2.43 นางสาวสุนิตย์ ดีประหลาด   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ  

3.2.44 นางอังคณา วิสุทธากร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

3.2.45 นางณิชา สุวัจนานนท์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี  

3.2.46 นางสาวสนธยา อรรคจุ่น   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต  

3.2.47 นายสิทธิพร วรรณวงษ์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.2.48 นางสาวจิรดา จันทรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  

3.2.49 นายปิยะ จันทร์หอมฟูุง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.2.50 นางสาววนรัชต์ ประสิทธิเกตุ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป. 

3.2.51 นายศุภชัย ธนณัฐธัน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์ สป.  

3.2.52 นายพงษ์ศักดิ์ เห็นตระกูลดี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
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4. หลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
รุ่นที่ 1 จ านวน 42 คน  

4.1.1 นางสาววรินทร เพียรภายลุน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี  

4.1.2 นายประโยชน์ มณีรัตน์  นิติกร  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 1 ปทุมธานี  

4.1.3 นายวีระ แข็งกสิการ  รองศึกษาธิการภาค 2  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 2 ลพบุรี  

4.1.4 นางอังคณา ค าสุวรรณ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ราชบุรี  

4.1.5 นางณัฎธยาวดี พงศ์สวัสดิ์  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 6 นครศรีธรรมราช  

4.1.6 นางกัลยา เพ็ชรหึง  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 7 ภูเก็ต  

4.1.7 นายธนรัช พรหมเลข  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 8 ยะลา  

4.1.8 นางสาวอุมาพร รังสิยานนท์  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร  

4.1.9 นายธนบดีพิพัฒน์ ด านิล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท   

4.1.10 นายสมชาย พูลศรี  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม   

4.1.11 นายภิรมย์ บุญยิ้ม  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์   

4.1.12 นางยุพดี พัฒนศรี  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี   

4.1.13 นางนิตยา สุวรรณรังค์  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปทุมธานี   

4.1.14 นายสราวุฒิ พานกุหลาบ   นักจัดการงานทั่วไป  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   

4.1.15 นางวิเชียร สังขนุกิจ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร   
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4.1.16 นายสมชาย มีก าลัง   ศึกษานิเทศก์ช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์   

4.1.17 นายทศพร ธรรมประทีป  นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ   

4.1.18 นายโกสินทร์ รัตนสาม   นิติกรปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี   

4.1.19 นางสาวอมรรัตน์ เคนผาพงศ์   นิติกรช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี   

4.1.20 นายพิทักษ์ สุริยะ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง   

4.1.21 นางสาวศศิธร สุวรรณพูล   นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตาก   

4.1.22 นางสาววาสนา แจ้งเสนาะ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   

4.1.23 นางสายใจ จิรชีพพัฒนา  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี   

4.1.24 นายคมกฤษณ์ สุขะวิพัฒน์  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   

4.1.25 นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี   

4.1.26 นางกานดา อินทสมบัติ   นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร   

4.1.27 นางผกาอุษา สุนทรนนท์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดตรัง   

4.1.28 นางอภิสรา มีนิ่ม  นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครศรีธรรมราช   

4.1.29 นายธันนพัฒน์ จิตร์เสน  นิติกร  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี   

4.1.30 นางสาวอวยพร อร่าม  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา   

4.1.31 นางสุมาลี แววจะบก  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง   
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4.1.32 นางสาวภรภัทร จันทสะโร  นกัวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต   

4.1.33 นางสาวสมศรี ตันบี้   นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระนอง   

4.1.34 นางปรานี คู่มณี  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูล   

4.1.35 นางสาวขนิษฐ์ สุวรรณคีรี  ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา   

4.1.36 นางสาวพรรณา พรหมวิเชียร  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   

4.1.37 นางรัชนก วรวิธปิติ  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา  

4.1.38 นางอ าไพ ลิ้มประสาท ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย  
ส านักงานงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

4.1.39 นางนวพร รอดคุ้ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

4.1.40 นางสุวภัทร สุพลจิตร ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

4.1.41 นายพิจารณ์ ดิษฐประชา ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

4.1.42 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม  
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

รุ่นที่ 2 จ านวน 46 คน  
4.2.1 นางสุพัตรา ถนอมรัตน์  ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด จันทบุรี   
4.2.2 นางองุ่น  ละเต็บซัน  ศึกษานิเทศก์   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา   
4.2.3 นายกิติคุณ ประสังสิต  นิติกรช านาญการพิเศษ  

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี   
4.2.4 นางสาวสุทธิรักษ์ พ้นภัยพาล  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  
4.2.5 นางจงรัก  บุหงารัตน์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน   

ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง   
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4.2.6 นายวรัญญู  บัวอินทร์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว   

4.2.7 นายวีรัตน์  สานุมิตร   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   

4.2.8 นางสาวยศวดี เขตต์เมืองมูล  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่   

4.2.9 นางสาวสุวรินทร์ เพ็ญธัญญการ  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน    

4.2.10 นางนวพร วรรณมณี นักจัดการงานทั่วไป   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา  

4.2.11  นางสาวบุษบา สุกแก้ว  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่      

4.2.12 นางกนกวรรณ มโนตั้งวรพรรณ  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก     

4.2.13 นางสาวกาญจนี ฟูคาใบ  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าปาง      

4.2.14 นางศิริณิศา นันทวัฒนภิรมย์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน     

4.2.15 นางประกาย  ศรีค า ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์     

4.2.16 นางสาวจีระวรรณ บุตรศาสตร์  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการพิเศษ 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์  

4.2.17 นายสิทธิพงศ์  กาแก้ว   นิติกรช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ      

4.2.18 นางรินทิพย์  วารี   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม      

4.2.19 นางชื่นฤดี บุตะเขียว   ศึกษานิเทศก์ช านาญพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา      

4.2.20 นางนรมน ไกรสกุล  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ      

4.2.21 นายอดุลย์ สุชิรัมย์  ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์      
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4.2.22 นายทิวากร  ดวงเกตุ   นิติกรช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม      

4.2.23 นางมาลินี กลางประพันธ์ ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดมุกดาหาร      

4.2.24 นายปัญจพงษ์  สมสาร์   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร     

4.2.25 นายประสิทธิ์ สาตรา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด   

4.2.26 นายนพนเรนทร  ชัชวาลย์   ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย   

4.2.27 นางฉวีวรรณ ก้อนแพง   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ     
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร   

4.2.28 นายชัดเจน ณรัตน์คณาสิริ   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์   

4.2.29 นายธีรภัทร์  ใยแสง   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ   

4.2.30 นายไพรบูลย์  ปัดสาแก้ว   ศึกษานิเทศก์  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย   

4.2.31 นางสาวภัทราวดี  ศรีสุวรรณ  ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี   

4.2.32 นางสาวผกาณิต  พูลทวี   ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ   
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอ านาจเจริญ   

4.2.33 นางสาวตรงกมล  บุตรโท  นิติกรปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี  

4.2.34 นางสาวปิยนาถ  สืบเนียม   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี  

4.2.35 นางสาวนันทนัท พงษ์สมถ้อย  นิติกรปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดสระบุรี  

4.2.36 นายวรพงษ์  ครุฑปราการ  นิติกรช านาญการพิเศษ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 3  

4.2.37 นางดารุณี  พุทไธวัฒน์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการภาค 9  
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4.2.38  นางสาวลัดดาวรรณ ศรีหาบุตร  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 10  

4.2.39 นายสิปปเดช ศรีลาวงษ์   นิติกรช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 11  

4.2.40 นายรัฐพงศ์  หาปูุทน   นิติกรช านาญการพิเศษ    
ส านักงานศึกษาธิการภาค 12  

4.2.41 นางสาวพจนพร แก้วเนตร  นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ    
ส านักงานศึกษาธิการภาค 13  

4.2.42 นางสาววันกวี พวงเกาะ  นักวิชาการศึกษาช านาญการ  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 14  

4.2.43 นางอัญชลี  โพธิ์พาด  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 15   

4.2.44 นางจิณท์จุฑา ชูโตศรี   นักวิชาการศึกษา  
ส านักงานศึกษาธิการภาค 17  

4.2.45 นายเกื้อกูล  ดีประสงค์   นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 18  

4.2.46 นางสาวพัชรนันท์  เกียรติบัณฑิต   รองศึกษาธิการภาค 16   
ส านักงานศึกษาธิการภาค 16 

 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน 
1. รายงานผลการบริหารกิจกรรม (ตัวช้ีวัดที่ 3) 

ชื่อรายงาน QR Code 
1) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน

การเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 

 
http://gg.gg/fkemf 

2) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 

 
http://gg.gg/fkenb 
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ชื่อรายงาน QR Code 
3) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
รุ่นที ่1 

 
http://gg.gg/fhmab 

4) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
รุ่นที ่2 

 
http://gg.gg/fhm8o 

5) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที ่1 

 
http://gg.gg/fl5yu 

6) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพของ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที ่2 

 
http://gg.gg/fhmb8 

7) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที ่1 

http://gg.gg/fhmce 
8) รายงานผลการบริหารกิจกรรมหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที ่2 

 
http://gg.gg/fhmdc 
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2. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม (ตัวชี้วัดที่ 7)  
ชื่อรายงาน QR Code 

1) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 1 

 
http://gg.gg/fhmfk 

2) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
การเงิน บัญชี และพัสดุ รุ่นที่ 2 

 
http://gg.gg/fhmhb 

3) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
รุ่นที ่1 

 
http://gg.gg/fhmit 

4) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนางานของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
รุ่นที ่2 

 
http://gg.gg/fhmjm 

5) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที ่1 

 
http://gg.gg/fhmk8 

6) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพ
ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที ่2 

 
http://gg.gg/fl610 

7) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที ่1 

 
http://gg.gg/fhmkr 
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ชื่อรายงาน QR Code 
8) รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมหลักสูตรสร้างวิทยากรผู้น าการ

เปลี่ยนแปลงสู่สังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต รุ่นที ่2 

 
http://gg.gg/fhmlb 

************************** 


