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หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-----------------------1. หลักการและเหตุผล
ทรัพยากรมนุษย์ (Human Capital) ถือเป็นหัวใจสาคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ซึ่งรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 80 (3) บัญญัติไว้ว่า “ให้รัฐต้องดาเนินการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
จัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาของชาติจัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียน มีจิตสานึกของความเป็น
ไทยมี ร ะเบี ย บวิ นั ย ค านึ ง ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมและยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากร
มนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความชานาญพร้อมจะขับเคลื่อนและยกระดับการพัฒนาประเทศสู่
การเป็นประเทศไทยในยุค 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ทาง
การศึกษาแบบใหม่ มุ่งเน้นการพัฒนาการคิดเชิงระบบ ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง การสร้างกระบวนการเรียนรู้
ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์
อันเป็นการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง สร้างค่านิยมในการทางานร่วมกันสร้างทัศนะคติเชิงบวก มีความเคารพ
และเห็นคุณค่าตนเอง เน้นการสื่อสารแบบกัลยาณมิตร และการอภิปรายอย่างสร้างสรรค์ โดยการพัฒนาผู้นาภาค
ราชการให้เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ เป็นผู้นาที่มีวิสัยทัศน์เป็นนักบริหาร
ที่มีภาวะผู้นา และมีสมรรถนะในด้านการจัดการที่ดี สามารถนาการเปลี่ยนแปลงและขั บเคลื่อนการศึกษาของ
ประเทศไทยสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ด้านการเสริมสร้างศักยภาพและทรัพยากร
มนุษย์ ที่มุ่งให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่งมีคุณภาพ
สถาบั นพัฒนาครู คณาจารย์ และบุ คลากรทางการศึกษามี อ านาจหน้าที่ เป็ นศูนย์กลางในการ
ประสานงานการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาสาหรับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยให้ความสาคัญในการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 จึงได้ดาเนินการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาขึ้น
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2.1 เพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
2.2 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21
2.3 เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา กับหน่วยงานทางการศึกษา
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3. โครงสร้างของหลักสูตร
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับ
หน่วยงานทางการศึกษา จานวน 35 ชั่วโมง ประกอบด้วย สาระการเรียนรู้ ดังนี้
3.1 จิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
จานวน 12 ชั่วโมง
3.2 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) จานวน 3 ชั่วโมง
3.3 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System) จานวน 4 ชั่วโมง
3.4 การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
จานวน 3 ชั่วโมง
3.5 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน จานวน 7 ชั่วโมง
3.6 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy จานวน 3 ชัว่ โมง
3.7 นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้และการจัดการ
องค์กร จานวน 3 ชั่วโมง
4. ระยะเวลาในการพัฒนา
หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยความร่วมมือ
กับหน่วยงานทางการศึกษา ใช้เวลาในการพัฒนา จานวน 35 ชั่วโมง
5. แนวทางการพัฒนา
5.1 กระบวนการเรียนรู้ เป็นกระบวนการพัฒนาที่เน้นการทางานสัมพันธ์กันเชิงแนวราบ เป็นความสัมพันธ์
ใหม่ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยถือหลักกว่าทุกคนมีศักดิ์ศรี มีคุณค่า และมีศักยภาพ สามารถเข้ามา
รวมกลุ่ม ร่วมคิด ร่วมทา ด้วยความเสมอภาค และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย
5.2 การฝึกปฏิบัติระหว่างการเข้ารับการพัฒนา ประกอบด้วย
- การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับกัลยาณมิตร
- การบรรยาย อภิปราย การระดมสมอง
- กรณีศึกษา
- การฝึกปฏิบัติจริง
- การนาเสนอผลงาน
- การสรุป ซักถาม
- กิจกรรม Reflection and AAR
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6. สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนา
6.1 เอกสารประกอบการพัฒนา
6.2 PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
6.3 แบบฝึกปฏิบัติ ใบงาน ใบกิจกรรม
6.4 ภาพยนตร์
7. การประเมินผล
7.1 ประเมินด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการพัฒนาต้องมีระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
7.2 ประเมินด้านหลักสูตร โดยคะแนนประเมินผลชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80
7.3 ประเมินพฤติกรรม โดยคะแนนพฤติกรรมของผู้เข้ารับการพัฒนาต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
8. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการพัฒนา
8.1 เป็นบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาของสานักงานศึกษาธิการภาคและสานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด บุคลากรส่วนกลางสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงาน ก.ค.ศ. สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และคุรุสภา รุ่นละไม่เกิน 50 คน
8.2 เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีความกระตือรือร้น
8.3 เป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งเปิดรับความคิดใหม่ ๆ
8.4 มีทักษะด้านการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
9. คุณสมบัติของวิทยากร
9.1 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในเนื้อหาสาระของการเรียนรู้นั้นเป็นอย่างดี
9.2 สามารถจัดกิจกรรมการพัฒนา โดยให้ผู้เข้ารับการพัฒนาเรียนรู้ผ่านการทากิจกรรม
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10. รายละเอียดของสาระการเรียนรู้
สาระการเรียนรู้ที่ 1 จิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
ระยะเวลา 12 ชั่วโมง
คาอธิบายสาระการเรียนรู้
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
เพื่อการเรียนรู้ด้วยสมาธิ สติ การจัดการกับความคิด สติกับการสื่อสาร การประชุมด้วยสติสนทนา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
2. สามารถนาแนวคิด วิธีการฝึกสมาธิ ฝึกสติ ไปใช้ในการพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน สติกับการ
พัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. จิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร
2. การฝึกจิตเพื่อการเรียนรู้ด้วยสมาธิ สติ
3. ทักษะ สติสนทนา เพื่อการ Dialogue
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติโดย ฝึกสมาธิ และฝึกสติ
3. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning
4. วิทยากรให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้และแนวทางการนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานและในชีวิตประจาวัน
5. วิทยากรสรุป ซักถาม
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. การฝึกปฏิบัติจริง ใบงาน ใบกิจกรรม
3. PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
4. ภาพยนตร์
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การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
สาระการเรียนรู้ที่ 2 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายสาระการเรียนรู้
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ระบบการพัฒนานวัตกรรม
สาหรับองค์กรที่เป็นสถานศึกษา การคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา กระบวนการเชิงระบบในการจัดการความซับซ้อน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking) ระบบการพัฒนา
นวัตกรรมสาหรับองค์กรที่เป็นสถานศึกษา การคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา กระบวนการเชิงระบบในการจัดการ
ความซับซ้อน
2. สามารถนาแนวคิดเชิงระบบไปใช้แก้ปัญหา ปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กร
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. ทักษะการคิดเชิงระบบ
2. ระบบการพัฒนานวัตกรรมสาหรับองค์กรที่เป็นสถานศึกษา
3. การคิดเพื่อการแก้ไขปัญหา
4. กระบวนการเชิงระบบในการจัดการความซับซ้อน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกปฏิบัติการคิดเชิงระบบ
3. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning
4. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้และแนวทางการนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงาน
5. วิทยากรสรุป ซักถาม
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สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. การฝึกปฏิบัติจริง ใบงาน ใบกิจกรรม
3. PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
4. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
สาระการเรียนรู้ที่ 3 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System) ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
คาอธิบายสาระการเรียนรู้
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา นวัตกรรมจากแนวคิด
Empowerment กระบวนการแทรกเสริม กระบวนการเปลี่ยนแปลง การนานวัตกรรมไปใช้ในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา นวัตกรรมจากแนวคิด
Empowerment กระบวนการแทรกเสริม กระบวนการเปลี่ยนแปลง การนานวัตกรรมไปใช้ในสถานศึกษา
2. สามารถนาแนวคิดการจัดการเปลี่ยนแปลงไปปรับปรุงและพัฒนางานในองค์กร
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. การเปลี่ยนแปลงองค์กรทางการศึกษา
2. นวัตกรรมจากแนวคิด Empowerment
3. กระบวนการแทรกเสริม กระบวนการเปลี่ยนแปลง
4. การนานวัตกรรมไปใช้ในสถานศึกษา
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาฝึกทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
3. การจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Active Learning
4. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้และแนวทางการนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงาน
5. วิทยากรสรุป ซักถาม

7

สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
5. เอกสารประกอบการพัฒนา
6. การฝึกปฏิบัติจริง ใบงาน ใบกิจกรรม
7. PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
8. ภาพยนตร์
การประเมินผล
3. ประเมินชิ้นงาน
4. กิจกรรม Reflection and AAR
สาระการเรียนรู้ที่ 4 การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
ระยะเวลา 4 ชั่วโมง
คาอธิบายสาระการเรียนรู้
ศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement
Plan
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบผ่าน School
Improvement Plan
2. สามารถนาแนวคิดการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan ไป
ปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษา
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การใช้นวัตกรรมเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School Improvement Plan
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์เปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School Improvement
Plan
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาซักถามรายละเอียดการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School
Improvement Plan
3. วิทยากรตอบข้อซักถามรายละเอียดการดาเนินงานเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบ ผ่าน School
Improvement Plan
4. ผู้เข้ารับการพัฒนาสรุปองค์ความรู้และแนวทางการนาองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
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กับการปฏิบัติงาน
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
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สาระการเรียนรู้ที่ 5 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน ระยะเวลา 7 ชั่วโมง
คาอธิบายสาระการเรียนรู้
ศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับจิตศึกษากับการพัฒนาภายใน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (PBL) ชุ ม ช นการเรี ย นรู้ ท างวิ ช าชี พ (PLC) การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
ในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวจิตศึกษากับการพัฒนาภายใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) และชุ ม ชนการเรี ย นรู้ ท างวิ ชาชี พ (PLC) การสร้างการ
มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
2. สามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนวจิตศึกษากับการพัฒนาภายใน
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การสร้างการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ ไปใช้
จัดการเรียนการสอนต่อไป
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. จิตศึกษากับการพัฒนาภายใน
2. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL)
3. ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)
4. การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน
5. กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning
6. การเรียนรู้แบบบูรณาการ
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) การสร้าง
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การเรียนรู้แบบ
บูรณาการ
2. เป็นการ Dialogue แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แนว
จิตศึกษากับการพัฒนาภายใน การสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในโรงเรียน กิจกรรมการเรียนรู้
แบบ Active Learning การเรียนรู้แบบบูรณาการ
4. วิทยากรสรุป ให้ข้อเสนอแนะ
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สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
สาระการเรียนรู้ที่ 6 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายสาระการเรียนรู้
ศึกษา และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ องค์ประกอบ และการวิเคราะห์ Quick Win Strategy
เพื่อนามาใช้ในการการวางแผน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ องค์ประกอบ และการวิเคราะห์ Quick Win Strategy
2. สามารถนาแนวคิดเกี่ยวกับ Quick Win Strategy ไปใช้ในการวางแผนพัฒนางาน
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
1. กระบวนการ องค์ประกอบ ของ Quick Win Strategy
2. การวิเคราะห์ Quick Win Strategy เพื่อนาไปใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์กร
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางเกี่ยวกับกระบวนการ องค์ประกอบและการวิเคราะห์
Quick Win Strategy
2. แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนาวิเคราะห์ Quick Win Strategy และนาเสนอ
3. วิทยากรสรุป ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ
สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
3. ภาพยนตร์
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การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR

สาระการเรียนรู้ที่ 7 นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้
และการจัดการองค์กร ระยะเวลา 3 ชั่วโมง
คาอธิบายสาระการเรียนรู้
ศึกษา นาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการ
องค์กร
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการพัฒนา
1. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
2. สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ในแต่ละสาระการเรียนรู้เพื่อนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิด
เชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กรไปสู่การปฏิบัติ
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
การเชื่อมโยงองค์ความรู้ในสาระการเรียนรู้เพื่อนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ
ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กรไปสู่การปฏิบัติ ได้แก่
1. การพัฒนาความเข้มแข็งภายในตน สติกับการพัฒนาทีมงานและพัฒนาองค์กร : ฝึกจิต
2. ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
3. ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)
4. การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียนเชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
5. การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพบนฐานโรงเรียน
6. การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy จานวน 3 ชั่วโมง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. วิทยากรจัดให้มีการนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และ
การจัดการองค์กร
2. ผู้เข้ารับการพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะการคิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการ
องค์กร
3. วิทยากรสรุป ซักถาม และให้ข้อเสนอแนะ
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สื่อที่ใช้ในการพัฒนา
1. เอกสารประกอบการพัฒนา
2. PowerPoint วีดีทัศน์ หรือโปรแกรมต่าง ๆ สาหรับใช้ประกอบการทากิจกรรมการเรียนรู้
การประเมินผล
1. ประเมินชิ้นงาน
2. กิจกรรม Reflection and AAR
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หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ .....
ระหว่างวันที่ .......... เดือน................ พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
วันที่ 1 ของการฝึกอบรม
09.00 - 12.00 น.

- จิตวิทยาแห่งสติ

12.00 - 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น.

- สติกับการพัฒนาทีมงาน

17.00 - 18.00 น.

- พักรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 21.00 น.

- สติกับการพัฒนาองค์กร

วันที่ 2 ของการฝึกอบรม
06.00 - 07.00 น.

- จิตวิทยาแห่งสติ

09.00 - 12.00 น.

- ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)

12.00 - 13.00 น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 17.00 น.

- ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง (Change Management System)

17.00 - 18.00 น.

- พักรับประทานอาหารเย็น

18.00 - 21.00 น.

- การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy

วันที่ 3 ของการฝึกอบรม
06.00 - 07.00 น.

- จิตวิทยาแห่งสติ

09.00 - 12.00 น.
12.00 - 13.00 น.

- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชีพบนฐานโรงเรียน
- พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 16.00 น.

- การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชีพบนฐานโรงเรียน
กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งยาวคาโปรย
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วันที่ 4 ของการฝึกอบรม
06.00 - 07.00 น.

- จิตวิทยาแห่งสติ

09.00 - 12.00 น.

- การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการคิดเชิงระบบ
ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการองค์กร
- เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

13.00 น.

หมายเหตุ กาหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เวลา10.30 - 10.45 น และเวลา 14.30 - 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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ภาคผนวก
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หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ .......
ระหว่างวันที่ .................. เดือน................... พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ที่

ชื่อ – สกุล

จานวนชั่วโมง
ที่เข้ารับการพัฒนา

คิดเป็น
ร้อยละ

ผล
การประเมิน
ผ่าน/ไม่ผ่าน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ลงชื่อ ......................................... ผู้ประเมิน
(................................................)
วันที่ ........ เดือน ..............................พ.ศ..............
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แบบสรุปผลการประเมินประเมินชิ้นงานของผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุน่ ที่ ........
ระหว่างวันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ผลการประเมินชิ้นงานรายวิชา
ที่

ชื่อ - สกุล

วิชา

วิชา

วิชา

วิชา

วิชา

วิชา

รวม

วิชา

งาน

ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 ที่ 4 ที่ 5 ที่ 6 ที่ 7
(10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

กลุ่ม
(10)

คะแนน
(80)

คิดเป็น

ผลการ

ร้อยละ

ประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ค่าเฉลี่ยรวม

ลงชื่อ ......................................... ผู้ประเมิน
(................................................)
วันที่ ........ เดือน ..............................พ.ศ..............

18

แบบประเมินพฤติกรรม
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุน่ ที่ .......
ระหว่างวันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา

ที่

ชื่อ – สกุล

รายการประเมินพฤติกรรม
ความ การยอม การให้ การแลก
ตั้งใจ
รับฟัง
ความ เปลี่ยน รวม ผลการ
20
ความ
ความ ร่วมมือ เรียนรู้
ประเมิน
คะแนน
กระตือ คิดเห็น
(5)
(5)
รือร้น
(5)
(5)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ลงชื่อ ......................................... ผูป้ ระเมิน
(.......................................)
วันที่ ........ เดือน ..............................พ.ศ..............
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สรุปผลการประเมินผู้เข้ารับการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุน่ ที่ .........
ระหว่างวันที่ ............. เดือน ......................... พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ด้านที่ 1
เวลาการพัฒนา
จานวน 35 ชั่วโมง

ที่

ชื่อ -สกุล

จานวน
ชม.
ที่เข้ารับ
การ
พัฒนา

คิด
เป็น
ร้อย
ละ

ด้านที่ 2
ผลการพัฒนา
ตามหลักสูตร

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

คะแนน
ที่ได้
คิดเป็น
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

ด้านที่ 3
พฤติกรรม
คะแนน
ที่ได้
คิดเป็น
ร้อยละ

ผลการ
ประเมิน
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

ลงชื่อ ......................................... ผู้ประเมิน
(................................................)
วันที่ ........ เดือน ..............................พ.ศ..............

สรุปผล
การ
ประเมิน
ผ่าน/
ไม่ผ่าน

เลขที่ ..............
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ใบงาน
แบบสรุปองค์ความรู้
วิชา ...............................................................................................................................................................
ชื่อ............................................................................. สกุล..............................................................................
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------องค์ความรู้ที่ได้รับ
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... .....................................
........................................................................................................................................................................
การนาไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
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แบบประเมินวิทยากร
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ....
ชื่อวิทยากร............................................................................................วันที่..........................เวลา....................น.
คาชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้ความรู้ของวิทยากร โดยทาเครื่องหมาย () ลงในช่อง
รวมทั้งข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินการในโอกาสต่อไป

ลาดับ

รายการประเมิน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา
วิทยากรพูดได้ชัดเจน ตรงประเด็น
วิทยากรมีเทคนิค วิธีการถ่ายทอดความรู้
วิทยากรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าพัฒนาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
บุคลิกภาพของวิทยากร
เอกสารประกอบการพัฒนาชัดเจน เข้าใจง่าย
สื่อที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม
ระยะเวลากับเนื้อหาสาระมีความเหมาสม
เนื้อหาสาระสอดคล้องกับชื่อวิชา
เนื้อหาสาระการเรียนรู้มีประโยชน์ นาไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติได้

มาก
ที่สุด

ระดับความคิดเห็น
ปาน
มาก
น้อย
กลาง

น้อย
ที่สุด

สิ่งที่พึงพอใจวิทยากร
.....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง หรือพัฒนา
............................................................................................................................. ........................................
............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
ขอขอบคุ
วมมืกอษา
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์
และบุณคในความร่
ลากรทางการศึ
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แบบประเมินหลักสูตร
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ....
ระหว่างวันที่ ........เดือน................พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
โปรดตอบข้อมูลของท่านโดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ

 ต่ากว่า 30 ปี  31 – 40 ปี

 41 – 50 ปี

 50 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
 อื่น ๆ .....................
4. หน่วยงาน
 ศธภ.
 ศธจ.
 สพป.
 สพม.
 อื่น ๆ (ระบุ).............
5. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ผู้บริหารการศึกษา  นักวิชาการศึกษา
 นักทรัพยากรบุคคล
 ศึกษานิเทศก์
 อื่น ๆ (ระบุ)...................
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน

รายการ
1. โครงสร้างของหลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับ
ใด
2. การจัดลาดับเนื้อหาสาระการเรียนรู้ของ
หลักสูตรมีความเหมาะสมในระดับใด

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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รายการ
3. ชื่อสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรมีความ
เหมาะสมในระดับใด
 จิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานและ
พัฒนาองค์กร
 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง
 การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียน
เชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ
บนฐานโรงเรียน
 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการ
คิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการ
องค์กร
4. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรในระดับใด
 จิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงานและ
พัฒนาองค์กร
 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง
 การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียน
เชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ
บนฐานโรงเรียน
 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการ
คิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการ
องค์กร

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ
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รายการ

ระดับความคิดเห็น
มาก
ปาน
น้อย ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
มาก
น้อย
ที่สุด
กลาง
ที่สดุ

5. เนื้อหาสาระการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็น
ประโยชน์ต่อการนาไปพัฒนางานเพียงใด
 จิตวิทยาแห่งสติ สติกับการพัฒนาทีมงาน
และพัฒนาองค์กร
 ทักษะการคิดเชิงระบบ (System Thinking)
 ทักษะการจัดการเปลี่ยนแปลง
 การเปลี่ยนแปลงประสบการณ์โรงเรียน
เชิงระบบผ่าน School Improvement Plan
 การสร้างกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนวิชาชีพ
บนฐานโรงเรียน
 การวางแผนโดยใช้ Quick Win Strategy
 การนาเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการ
คิดเชิงระบบ ทักษะการเรียนรู้ และการจัดการ
องค์กร
6. กิจกรรมการพัฒนาในหลักสูตรเอื้อต่อการ
เรียนรู้และพัฒนาความสามารถของผู้เข้ารับการ
พัฒนาในระดับใด
7. ระยะเวลาของการพัฒนา
 นานเกินไป ควรเป็น............วัน

 เหมาะสมดี

 น้อยเกินไป ควรเป็น...........วัน

8. สาระการเรียนรู้ใด
 ทีค่ วรจัดให้มีเพิ่มเติมในหลักสูตร
..........................................................................เพราะ...........................................................
 ที่ไม่จาเป็นต้องมีในหลักสูตร
.........................................................................เพราะ...........................................................
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9. ข้อดีของการพัฒนาครั้งนี้
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
10. ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ (ถ้ามี)
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณในความร่วมมือ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดาเนินการพัฒนา
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ ....
ระหว่างวันที่ ........เดือน................พ.ศ. 2563
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
***********************
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสารวจ
โปรดตอบข้อมูลของท่านโดยทาเครื่องหมาย  ในช่อง  และกรอกข้อมูลในช่องว่างที่ตรงกับ
ความเป็นจริงของท่าน
1. เพศ  ชาย
 หญิง
2. อายุ

 ต่ากว่า 30 ปี  31 – 40 ปี

 41 – 50 ปี

 50 ปีขึ้นไป

3. วุฒิการศึกษา
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก  อื่น ๆ ..................
4. หน่วยงาน
 ศธภ.
 ศธจ.
 สพป.
 สพม.
 อื่น ๆ (ระบุ).............
5. ปัจจุบันดารงตาแหน่ง
 ผู้บริหารสถานศึกษา
 ผู้บริหารการศึกษา  นักวิชาการศึกษา
 นักทรัพยากรบุคคล
 ศึกษานิเทศก์
 อื่น ๆ (ระบุ)...................
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการดาเนินการพัฒนา
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อกิจกรรมนี้

ประเด็น
ด้านหลักสูตรและกิจกรรมการพัฒนา
1 ความรู้ แนวคิด ทักษะ ประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการพัฒนา
2 เนื้อหาสาระเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติ
3 กิจกรรมการพัฒนาเอื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ

มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)

ความพึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
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ประเด็น
4 สัดส่วนการพัฒนาภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ มีความเหมาะสม
5 สามารถนาความรู้ที่ได้รับจากการพัฒนาไปใช้ในการพัฒนางานได้
ด้านเจ้าหน้าที่ และวิทยากร
6 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส
7 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเป็นกันเอง
8 เจ้าหน้าที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาในการดาเนินการพัฒนาได้
9 วิทยากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้
10 วิทยากรโดยรวมมีความรู้ความสามารถในการเสริมสร้างความรู้
ทักษะ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา
ด้านกระบวนการและขั้นตอนการดาเนินงาน
11 ความชัดเจนของการติดต่อประสานงาน
12 ความสะดวกรวดเร็วในการประสานงาน
13 ความครบถ้วน ถูกต้องของขั้นตอนการดาเนินการพัฒนา
14 ความชัดเจนของคาตอบที่ได้รับ
15 การให้บริการด้วยความเสมอภาค
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
16 บริการอินเตอร์เน็ตรวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่
17 สื่อ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพัฒนามีความเหมาะสม
18 สถานที่ดาเนินการพัฒนา มีความเหมาะสม
19 อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มีคุณภาพ
20 เอกสารประกอบการพัฒนามีคุณภาพ

ความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น
ความพึงพอใจ
.......................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ....................
ความไม่พึงพอใจ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ความต้องการ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
ความคาดหวัง
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……
.……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
……………………………………………………………………………………………………..………………………………………….……
.……………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

ขอบคุณในความร่วมมือ
สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

`ที่

ชื่อ- สกุล

1 นพ. ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

ตาแหน่ง
ที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข

2 รศ.ดร. ประวิต เอราวรรณ์

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.
สานักงานเลขาธิการ ก.ค.ศ.

หมายเหตุ
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รายชื่อคณะทางาน
พัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ที่

ชื่อ - สกุล

ตาแหน่ง/สังกัด

1

นางสาวศิริวรรณ ลี้กิจเจริญผล

ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
ผู้อานวยการโรงเรียนวัดเกาะวังไทร
สพป. นครปฐม เขต 1

2

นายไตรรัตน์ เอี่ยมพันธ์

3

นายกิ่ง ลิ้มประสาท

4

นายอิทธิพัทธ์ ธีระวรรณสาร

ผู้อานวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

5

นางจุฑามาศ ช่อคง

6

นางสาวกิรณา สิทธิวิภัทร

7

นางสาววิริยาภรณ์
เฉิดฉันท์พิพัฒน์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 8
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 8
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
สานักงานศึกษาธิการภาค 9

8

นายองอาจ ศรีปะโค

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 10

9

นางสาวลาวรรณ กาแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
สานักงานศึกษาธิการภาค 11

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
10 นางอรวรรณ วงษ์ประคอง
หัวหน้ากลุ่มพัฒนามาตรฐานและส่งเสริม
เครือข่าย
11 นางสาวประนอม โพธิ์นิ่มแดง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

12 นายเจริญ ภูวิจิตร์

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ

13 นางกวิสรา ชวนวัน
14 นางสาวศศิ โพธิ์สุวรรณ
15 นางสาวพรชนก ฝอยทอง

นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

หมายเหตุ
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ที่
16
17
18
19

ชื่อ - สกุล
นายอุเทน นวสุธารัตน์
นางสาวธนันดา รังสิกุล
นายวรพจน์ รุ่งอรุณ
นายธนพล ขันธวิชัย

ตาแหน่ง/สังกัด
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

พนักงานราชการด้านภาษาต่างประเทศ

หมายเหตุ

