คูม่ ือ
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รบั การคัดเลือก
ให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พ.ศ. 2563

คานา
ด้วยสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มอบหมำยให้ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ดำเนิ นกำรพัฒ นำผู้ได้รับ กำรคัดเลือกให้ ดำรงตำแหน่ง รองศึกษำธิกำรจังหวัด
ดังนั้น จึงได้ดำเนินกำรพัฒนำหลักสูตร และจัดทำคู่มือหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทำงในกำรดำเนินกำรบริหำรโครงกำร และ
เพื่อ เป็ น แนวทำงให้ วิท ยำกรพี่เลี้ ย ง ผู้ เข้ ำรับ กำรพั ฒ นำ และผู้ ที่เกี่ยวข้อง ได้ทำควำมเข้ำใจหลั กสู ต ร
กระบวนกำรพัฒ นำ และสำมำรถปฏิบัติตำมแนวทำงที่กำหนดได้อ ย่ำงถูกต้อง ซึ่งจะทำให้ กำรพั ฒ นำ
บรรลุผลตำมวัตถุประสงค์ และผู้เข้ำรับกำรพัฒ นำได้รับกำรเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณ ธรรม
จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพที่เหมำะสม ในอันที่จะทำให้กำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเกิดประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลและควำมก้ำวหน้ำแก่รำชกำร ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
กำรจัดทำคู่มือหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด
ฉบับ นี้ สำเร็จลุ ล่วงด้วยดี สถำบั นพัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ขอขอบคุณ คณะ
ผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร คณะวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะทำงำนพัฒนำหลักสูตร ที่ได้
ร่วมกันให้คำปรึกษำ ข้อคิดและข้อเสนอแนะ จนได้คู่มือ หลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดที่สมบูรณ์ สำมำรถนำไปใช้ได้ และหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด จะได้ประโยชน์จำกกำรศึกษำคู่มือ
ฉบับนี้
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
กันยำยน 2563

สารบัญ
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กำหนดกำรพิธีเปิด.......................................................................................................................
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กาหนดการ
พิธีเปิด หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่ง
รองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
เวลำ 06.00 – 07.00 น.
07.00 – 08.00 น.
08.00 – 09.00 น.
09.00 – 11.00 น.

11.00 – 12.00 น.
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 21.00 น.

 รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำร สคบศ.
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนตัว/ลงทะเบียน ณ พุทธรักษำ
 กล่ำวต้อนรับ และรับฟังกำรชี้แจงกำรดำเนินกำรพัฒนำและ
กำรเตรียมควำมพร้อม สำหรับกำรพัฒนำ
 กล่ำวรำยงำน
โดยผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ
 กล่ำวเปิดกำรพัฒนำหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้
ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำรจังหวัด
และบรรยำยพิเศษ โดย ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
(นำยประเสริฐ บุญเรือง)
 ทดสอบก่อนกำรพัฒนำ (Pre-Test)
 รับประทำนอำหำรกลำงวัน
 ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเข้ำอบรมตำมตำรำงกำรพัฒนำ

หมายเหตุ การแต่งกาย ชาย – หญิง แต่งกายชุดสูทสีเข้ม
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กาหนดการ
หลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

กาหนดการหลักสูตรการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
ณ ห้องพุทธรักษา สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 17 ตุลาคม 2563 รวม 38 วัน
***************************

ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 9 – 24 กันยำยน 2563 (16 วัน)
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ระหว่ำงวันที่ 25 กันยำยน – 10 ตุลำคม 2563 (16 วัน)
ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 12 – 17 ตุลำคม 2563 (6 วัน)
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (Content) ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ระหว่ำงวันที่ 9 – 24 กันยำยน 2563 (16 วัน)

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

07.00 น. - 08.00 น. 09.00 – 12.00 น.
08.00 น.
09.00 น.
คณะทางาน/วิทยากรพี่เลี้ยงและผู้เข้ารับการพัฒนาเดินทางเข้าที่พัก
รำยงำนตัว/ กล่ำวต้อนรับ
09.00 – 11.00 น.
11.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียน
และชี้แจง
พิธีเปิด และบรรยำย
ทดสอบก่อนกำร
ประจำวัน
โครงกำร
พิเศษ โดย ปลัดกระทรวง พัฒนำ (Pre-Test)
ศึกษำธิกำร
รำยงำนตัว/
กิจกรรม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
ลงทะเบียน Morning talk
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
ประจำวัน
วิทยำกร : ดร.สุขพัชรำ ซิ้มเจริญ และคณะ

พฤ.10 ก.ย. 63

พัฒนำกำย

ศ.11 ก.ย. 63

พัฒนำกำย

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

ส.12 ก.ย.63

พัฒนำกำย

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

อำ. 13 ก.ย. 63

พัฒนำกำย

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ,
ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม
และจรรยำบรรณวิชำชีพ
วิทยำกร : พระเทพศำสนำภิบำล
เจ้ำอำวำสวัดไร่ขิง พระอำรำมหลวง
รองเจ้ำคณะจังหวัดนครปฐม
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและ
กำรปฏิบัติรำชกำร
วิทยำกร : ดร.วีระ แข็งกสิกำร

12.00 13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.00 –
18.00 – 21.00 น.
17.00 น.
ประชุมคณะกรรมการดาเนินการหลักสูตรศึกษาธิการจังหวัดและรองศึกษาธิการจังหวัด
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
หน่วยกำรเรียนรู้ 4
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ กำรบริหำร
วิทยำกร : ดร.สุภัทร จำปำทอง
จัดกำรศึกษำ
วิทยำกร : ดร.วรัท พฤกษำทวีกุลและคณะ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำย
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรสำนักงำน
เพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
ศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่
วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เลี้ยง
วิทยำกร : นำยพิเชฐ โพธิ์ภกั ดี และคณะ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
วิทยำกร : ว่ำที่ร้อยตรี ดร.อำนนท์ สุขภำคกิจ
ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
วิทยำกร : ดร.กมล รอดคล้ำย
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและ
งบประมำณ
วิทยำกร : สำนักงบประมำณ

รับประทำนอำหำรเย็น

อ. 8 กย. 63
พ. 9 กย. 63

05.30 น. 06.30 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที่

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 2
รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรรักษำวินยั
กำรดำเนินกำรทำงวินัย
วิทยำกร : นำยทรงยศ พรำนเนื้อ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพือ่ กำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
วิทยำกร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์
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อ.15 ก.ย.63

พ. 16 ก.ย. 63

พัฒนำกำย

พัฒนำกำย

07.00 น. 08.00 น.
รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

08.00 น. 09.00 น.
กิจกรรม
Morning talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

พฤ.17 ก.ย. 63

พัฒนำกำย

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

ศ. 18 ก.ย. 63

พัฒนำกำย

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

ส.19 ก.ย. 63

พัฒนำกำย

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

09.00 – 12.00 น.

12.00 –
13.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยทำงกำรศึกษำ :
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกับกำรน้อมนำ
พระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำ
ไปสู่กำรปฏิบัติ
วิทยำกร : พลเอกดำว์พงษ์ รัตนสุวรรณ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำร
องค์คณะบุคคล
วิทยำกร : สำนักงำน ก.ค.ศ.
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
รำยวิชำที่ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและ
บูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ
ตำมพระบรมรำโชบำย
วิทยำกร : ม.ล.ปนัดดำ ดิศกุล

16.00 –
17.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
วิทยำกร : นำยธนู ขวัญเดช และคณะ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผล
กำรศึกษำ
วิทยำกร : รศ.ดร.ประวิต เอรำวรรณ์
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยทำงกำรศึกษำ :
Coding และกำรศึกษำเพือ่ ชีวิต
วิทยำกร : คุณหญิงกัลยำ โสภณพนิช
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำ :
นวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ
วิทยำกร : ดร.กนกวรรณ วิลำวัลย์

13.00 – 16.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยทำงกำรศึกษำ :
ถ่ำยทอดควำมรู้ประสบกำรณ์ในกำรบริหำร
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด :
อดีต ปัจจุบัน อนำคต
วิทยำกร : นำยสมยศ ศิริบรรณ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 5
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำ
เครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ
วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เลี้ยง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำ :
กำรจัดกำรองค์กรแบบแมททริกซ์
(Matrix Organization)
วิทยำกร : นำยวรำวิช กำภู ณ อยุธยำ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพือ่ กำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ
วิทยำกร : รศ.ดร.สิงหนำท น้อมเนียน
กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ (Reflection)
โดย วิทยำกรพี่เลี้ยง

18.00 – 21.00 น.
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
วิทยำกร : นำย.ธนู ขวัญเดช และคณะ
16.00 – 19.00 น.
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 3
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยทำงกำร
ศึกษำ : กำรปฏิรูปกำรศึกษำ
“ยกกำลังสอง”
วิทยำกร : นำยณัฏฐพล ทีปสุวรรณ

รับประทำนอำหำรเย็น

จ.14 ก.ย. 63

05.30 น.06.30 น.
พัฒนำกำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที่

19.00 – 21.00 น.

เสริมสร้ำง
ประสบกำรณ์
กำรบริหำร
โดย วิทยำกร
พี่เลี้ยง

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
โดย วิทยำกรพี่เลี้ยง
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและ
โครงกำร
วิทยำกร : ดร.ธีรพงษ์ สำรแสน
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรศึกษำ (ต่อ)
วิทยำกร : รศ.ดร.สิงหนำท น้อมเนียน
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรบริหำร
วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เลีย้ ง
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จ.21 ก.ย. 63

อ.22 ก.ย. 63

พ. 23 ก.ย. 63

พฤ. 24 ก.ย.
63

พัฒนำกำย

พัฒนำกำย

พัฒนำกำย

พัฒนำกำย

07.00 น. 08.00 น.
รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

08.00 น. 09.00 น.
กิจกรรม
Morning
talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning
talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning
talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning
talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning
talk

09.00 – 12.00 น.

12.00 –
13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำร
องค์คณะบุคคล
วิทยำกร : ว่ำที่ร้อยตรี ดร. อำนนท์ สุขภำค
กิจ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำน
เลขำนุกำร
องค์คณะบุคคล (ต่อ)
วิทยำกร : ว่ำที่ร้อยตรี ดร. อำนนท์ สุขภำค
กิจ

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
วิทยำกร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
วิทยำกร : ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.10 กำรประเมินโครงกำร
ดร.วันเพ็ญ ผ่องกำย และคณะ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4. 3 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
วิทยำกร : รศ.ดร.ปณิตำ วรรณพิรุณ และคณะ

กำรสะท้อนผลกำรเรียนรู้ (Reflection)
โดย วิทยำกรพี่เลี้ยง

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.10 กำรประเมินโครงกำร
(ต่อ)
ดร.วันเพ็ญ ผ่องกำย และคณะ
หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 4
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ (ต่อ)
วิทยำกร : รศ.ดร.ปณิตำ วรรณพิรุณ และ
คณะ

16.00 –
17.00 น.

18.00 – 21.00 น.
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรบริหำร
วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เลีย้ ง

เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรบริหำร
วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เลีย้ ง

รับประทำนอำหำรเย็น

อำ.20 ก.ย. 63

05.30 น.06.30 น.
พัฒนำกำย

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วันที่

หน่วยกำรเรียนรู้ที่ 1
รำยวิชำที่ 1.4 แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
เสริมสร้ำงประสบกำรณ์กำรบริหำร
วิทยำกร : ทีมวิทยำกรพี่เลีย้ ง

เตรียมกำรเข้ำรับกำรพัฒนำในส่วนที่ 2
ระหว่ำงวันที่ 25 กันยำยน
– 10 ตุลำคม 2563
โดย ผู้บริหำรโครงกำร

หมายเหตุ 1. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ เวลำ 14.30 น.
2. กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (Authentic Learning) ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ระหว่ำงวันที่ 25 กันยำยน – 10 ตุลำคม 2563 (16 วัน)

วันที่

กิจกรรม

1

รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล)

2

เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด

3-4

ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

5-9

เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน

10 -11

กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย

12 - 13

กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ

14 - 16

กำรสรุปองค์ควำมรู้เป็นกลุ่ม จำนวน 1 ฉบับ และจัดทำกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) จำนวน 1 เล่ม
และจัดเตรียม PowerPoint นำเสนอ

หมายเหตุ

หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด ณ สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ระหว่ำงวันที่ 12 – 17 ตุลำคม 2563 (6 วัน)

อ. 13 ต.ค 63

พ. 14 ต.ค 63

08.00 น. 09.00 น.

09.00 – 12.00 น.

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน/
ส่งรำยงำน
IS
รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กล่ำวต้อนรับ
และชี้แจง
กำรพัฒนำ
ส่วนที่ 3

กฎหมำยป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริต
วิทยำกร :ป.ป.ช

กิจกรรม
Morning talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

ศ. 16 ต.ค 63

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

ส. 17 ต.ค 63

รำยงำนตัว/
ลงทะเบียน
ประจำวัน

กิจกรรม
Morning talk

พฤ. 15 ต.ค 63

นำเสนอ IS
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
วิทยำกร : รศ.ดร.ชูชำติ พ่วงสมจิตร์
เสวนำทำงวิชำกำร
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอเชิง
นโยบำย”
วิทยำกรพี่เลี้ยง
เสวนำทำงวิชำกำร
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอเชิง
นโยบำย”
วิทยำกรพี่เลี้ยง
กิจกรรมจิตอำสำ
วิทยำกร : ดร.วีระ แข็งกสิกำร
จัดทำแผนเสนอกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ
ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอ
เชิงนโยบำย
วิทยำกรพี่เลี้ยง

12.00 –
13.00 น.

13.00-16.00 น.

16.00 –
17.00 น.

กฎหมำยกำรตรวจเงินแผ่นดิน
วิทยำกร : สตง.
นำเสนอ IS
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
วิทยำกร : รศ.ดร.ชูชำติ พ่วงสมจิตร์
เสวนำทำงวิชำกำร
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอ
เชิงนโยบำย”
วิทยำกรพี่เลี้ยง
เสวนำทำงวิชำกำร
“ทิศทำงกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดและข้อเสนอ
เชิงนโยบำย”
วิทยำกรพี่เลี้ยง
จัดทำแผนเสนอกำรพัฒนำคุณภำพ
กำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และข้อเสนอเชิงนโยบำย
วิทยำกรพี่เลี้ยง

18.00 – 21.00 น.
แนวทำงกำรนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วน
บุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล)
วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
นำเสนอ IS
วิทยำกร : รศ.ดร.กุลชลี จงเจริญ
วิทยำกร : ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
วิทยำกร : รศ.ดร.ชูชำติ พ่วงสมจิตร์

รับประทำนอำหำรเย็น

จ.12 ต.ค 63

07.00 น. 08.00 น.

รับประทำนอำหำรกลำงวัน

วัน เดือน ปี

Reflection
(โดย วิทยำกรพี่เลี้ยง)

Reflection
(โดย วิทยำกรพี่เลี้ยง)

Reflection
(โดย วิทยำกรพี่เลี้ยง)

ทดสอบหลังกำรพัฒนำ
พิธีปิด

หมายเหตุ 1. รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม เวลำ 10.30 น. และ เวลำ 14.30 น.
2. กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
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10

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

11
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เลขที่
ชื่อ – สกุล
001 นำยวุฒิชัย ธรรมยำ
002

นำงสำวพิยะดำ ม่วงอิ่ม

003

นำยไพศำล ที่รัก

004

นำงนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

005

นำงสำวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง

006

นำยสุทิน จันทรวรเชตต์

007

นำยธวัชชัย ไชยกันย์

008

นำยสุกรี แวมูซอ

009

นำยอำณัติ มีบุญ

010

นำยทรงชัย ลิ้มตระกูล

011

นำยสุพิชญ์ ลำลุน

012

นำยชนะศักดิ์ ทันธิมำ

013

นำยสมโภชน์ ศรีชะนำ

014

นำงกัลยำณี ศิวธรรมปัญญำ

015

นำงสำวเต็มจิต จันทคำ

016

นำยศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล

017

นำงสำวสุนิตย์ ดีประหลำด

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักนิติกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอนำงรอง
สำนักงำน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร

12
เลขที่
ชื่อ – สกุล
018 นำงอรัญญำ อินอ่อน
019

นำงณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวำศรี

020

นำยชัชวำล วิภวชำติ

021

ว่ำที่ ร.อ.สำคร กิ่งจันทร์

022

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง

023

นำยกอบภณ แสงสมบัติ

024

นำยวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์

025

นำยสมำน เวียงปฏิ

026

นำงฐิติมำ เร่งประเสริฐ

027

นำยพรชัย ไชยวิเศษ

028

นำงปรีระดำ ปริปุรณะ

029

นำยดำเกิง วรเถลิงกุล

030

นำยทรงพล สมภำค

031

นำยปัญญำ บูรณะนันทสิริ

032

นำยพีระ สุนทรรัตน์

033

นำงหัทกำญจน์ อดุลถิรเขตต์

034

นำยวิโรจน์ ต่อติด

035

นำงสำวอรวรรณ คำมำก

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดน
ภำคใต้
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกระบี่
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนรำธิวำส
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอคลองเขื่อน
สำนักงำน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรำ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอำนำจเจริญ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักอำนวยกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี
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เลขที่
ชื่อ – สกุล
036 นำงอรทัย เกิดภิบำล
037

นำยทศพร จันทร์เนตร

038

นำงญำณี อำจหำญ

039

นำงอำรยำ จันทวี

040

นำยสมชำย ดอนสมพงษ์

041

นำยกันตธี เนื่องศรี

042

นำยดุสิทธิ์ คงคำหลวง

043

ส.อ.มงคล ศรนวล

044

นำยรัสฐวิศ เสถียรรัมย์

045

นำงปรำนี คู่มณี

046

นำงสำวพรรณำ พรหมวิเชียร

047

นำยสุวิชชำ เสี้ยมแหลม

048

นำงสำวรุ่งทิวำ ว่องวิกย์กำร

049

นำงสำวอัญชลี นำมสนธิ์

050

นำยวิลำศ ชูช่วย

051

นำยคงกระพัน เวฬุสำโรจน์

052

นำงสำยใหม นันทศรี

053

นำยนันท์ สังข์ชุม

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอห้วยแถลง
สำนักงำน กศน. จังหวัดนครรำชสีมำ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอนำแห้ว
สำนักงำน กศน. จังหวัดเลย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดยะลำ

14
เลขที่
ชื่อ – สกุล
054 นำงสำวกิรณำ โนนสินชัย

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่

055

นำยอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

056

นำงรุ่งทิพย์ ทำวดี

057

นำงดำรุณี ดงทอง

058

นำยณรงค์ นำคชัยยะ

059

นำยสำมำรถ ผ่องศรี

060

นำยอดิศร แก้วเซ่ง

061

นำงกษมำ แสนอ่อน

062

นำงสำววรำภรณ์ บุญเจียม

063

นำงสำวสุภัคกมล ชินวงค์

064

นำยสุริยำ หมำดทิ้ง

065

นำงพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์

066

นำยสมพงศ์ พละไชย

067

นำงพัฒนำพร ไทยพิบูลย์

068

นำยประยงค์ เครือแก้ว

069

นำยวิศิษฎ์ มุ่งนำกลำง

070

นำงอัญชลี วันทอง

นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 16
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์
เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยโสธร
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุรี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี
เขต 1
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์

15
เลขที่
ชื่อ – สกุล
071 นำงสำวจุฑำรัตน์ ศรีนวลปำน
072

นำยถิร บุญศักดำพร

073

นำยพรชัย จันทะคุณ

074

นำงสัจจำ ฝ่ำยคำตำ

075

นำงสมรัตน์ สุคนธ์สรำญ

076

นำงสำวนงนุช อนันต์วัฒนชัย

077

นำงมณีรัฎ เทียมครู

078

นำงสำวสุกัญญำ แสงสุข

079

นำยอดุลย์ ภูปลื้ม

080

นำงทองเจือ เอี่ยมธนำนุรักษ์

081

นำยชุมศักดิ์ ชุมนุม

082

นำยสมคิด ศรีปรำชญ์

083

นำงสำวสุภำพันธุ์ ทองพยงค์

084

นำยวัชระ อันโยธำ

085

นำงปัถมำ ดวงแก้ว

086

นำยสุรินทร์ นำนำผล

087

นำงทับทิม ปำนคะเชนทร์

088

นำงสำวชนภรณ์ อือตระกูล

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
สำนักอำนวยกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวลำภู
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม
เขต 1
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
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เลขที่
ชื่อ – สกุล
089 นำงรินทิพย์ วำรี
090

นำยประชุม พันธ์เรือง

091

นำงสำวนภนัฏ นวลใย

092

นำยสุคิด พันธุ์พรม

093

นำยสมพร แปไธสง

094

นำงสำเนำ พงษ์อำรีย์

095

นำยชำญ คำป้อง

096

นำยชัยวัฒน์ คลังทรัพย์

097

นำงพรทิพย์ สันทัด

098

นำย มำหำมะรอซือลำ เจ๊ะมิ

099

นำงฉวีวรรณ สุภำษี

100

นำยมำนะ จันทิมำพร

ตาแหน่ง / หน่วยงาน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักนิติกำร
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู
เขต 1
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
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รายชื่อวิทยากรพี่เลี้ยง วิทยกรผู้ช่วย และรายชื่อแบ่งกลุ่ม
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กลุ่มที่ 1
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยวรัท พฤกษำทวีกุล
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
โทรศัพท์ : 08 6900 2315
2. นำยวัลลภ ไม้จำปำ
ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
โทรศัพท์ : 08 1992 7230
ที่
ชื่อ – สกุล
001 นำยวุฒิชัย ธรรมยำ
002

นำงสำวพิยะดำ ม่วงอิ่ม

003

นำยไพศำล ที่รัก

004

นำงนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย

005

นำงสำวกมลวรรณ กลั่นเกลี้ยง

006

นำยสุทิน จันทรวรเชตต์

007

นำยธวัชชัย ไชยกันย์

008

นำยสุกรี แวมูซอ

009

นำยอำณัติ มีบุญ

010

นำยทรงชัย ลิ้มตระกูล

วิทยากรผู้ช่วย
นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร สคบศ.
โทรศัพท์ : 09 0907 8968

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักนิติกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำตำก เขต 1
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดปัตตำนี
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอนำงรอง
สำนักงำน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์
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กลุ่มที่ 2
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยยศพล เวณุโกเศศ
ศึกษำธิกำรภำค 8
โทรศัพท์ : 08 5661 0334
2. นำยภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์
ศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ
โทรศัพท์ : 09 7314 4193
ที่
ชื่อ – สกุล
011 นำยสุพิชญ์ ลำลุน
012

นำยชนะศักดิ์ ทันธิมำ

013

นำยสมโภชน์ ศรีชะนำ

014

นำงกัลยำณี ศิวธรรมปัญญำ

015

นำงสำวเต็มจิต จันทคำ

016

นำยศิริโชค พิพัฒน์เสฐียรกุล

017

นำงสำวสุนิตย์ ดีประหลำด

018

นำงอรัญญำ อินอ่อน

019

นำงณัฏฐวีภรณ์ ทิพยวำศรี

020

นำยชัชวำล วิภวชำติ

วิทยากรผู้ช่วย
นำงสุพรรณี สมิท
ครูชำนำญกำรพิเศษ สคบศ.
โทรศัพท์ : 08 6168 5870

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 29
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำจันทบุรี เขต 2
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงใหม่ เขต 1
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดจันทบุรี
ครูชำนำญกำรพิเศษ
สถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเชียงรำย เขต 1
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรปรำกำร
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดร้อยเอ็ด
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์ประสำนงำนและบริหำรกำรศึกษำจังหวัดชำยแดนภำคใต้
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกระบี่
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กลุ่มที่ 3
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยธนู ขวัญเดช
ศึกษำธิกำรภำค 10
โทรศัพท์ : 08 5488 7061
2. นำยเสรี ตุ้มอ่อน
ศึกษำธิกำรจังหวัดอำนำจเจริญ
โทรศัพท์ : 08 4835 0959
ที่
ชื่อ – สกุล
021 ว่ำที่ ร.อ.สำคร กิ่งจันทร์
022

นำงสำวพัชลี เชำว์พลกรัง

023

นำยกอบภณ แสงสมบัติ

024

นำยวัชรพงศ์ พิพัฒน์สุริยวงศ์

025

นำยสมำน เวียงปฏิ

026

นำงฐิติมำ เร่งประเสริฐ

027

นำยพรชัย ไชยวิเศษ

028

นำงปรีระดำ ปริปุรณะ

029

นำยดำเกิง วรเถลิงกุล

030

นำยทรงพล สมภำค

วิทยากรผู้ช่วย
นำงสำวสุนทรี ไกรกำบแก้ว
ครูชำนำญกำรพิเศษ สคบศ.
โทรศัพท์ : 08 1721 3291

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดนรำธิวำส
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอคลองเขื่อน
สำนักงำน กศน. จังหวัดฉะเชิงเทรำ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพิษณุโลก เขต 3
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมุกดำหำร
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอำนำจเจริญ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดศรีสะเกษ
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กลุ่มที่ 4
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยพิเชฐ โพธิ์ภักดี
รองศึกษำธิกำรภำค 2
โทรศัพท์ : 08 5333 3008
2. นำยสมภูมิ ธรรมำยอดดี
ศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสงครำม
โทรศัพท์ : 09 2419 8997
ที่
ชื่อ – สกุล
031 นำยปัญญำ บูรณะนันทสิริ
032

นำยพีระ สุนทรรัตน์

033

นำงหัทกำญจน์ อดุลถิรเขตต์

034

นำยวิโรจน์ ต่อติด

035

นำงสำวอรวรรณ คำมำก

036

นำงอรทัย เกิดภิบำล

037

นำยทศพร จันทร์เนตร

038

นำงญำณี อำจหำญ

039

นำงอำรยำ จันทวี

040

นำยสมชำย ดอนสมพงษ์

วิทยากรผู้ช่วย
นำงจิรัฐ อนุเชิงชัย
ครูชำนำญกำรพิเศษ สคบศ.
โทรศัพท์ : 08 1759 3404

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักอำนวยกำร
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองคำย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุพรรณบุรี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพะเยำ เขต 1
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครรำชสีมำ
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี
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กลุ่มที่ 5
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยประสิทธิ์ เขียวศรี
รองศึกษำธิกำรภำค 6
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค 4
โทรศัพท์ : 08 1171 3018
2. นำยสุภชัย จันปุ่ม
ศึกษำธิกำรจังหวัดขอนแก่น
โทรศัพท์ : 08 9944 5567
ที่
ชื่อ – สกุล
041 นำยกันตธี เนื่องศรี
042

นำยดุสิทธิ์ คงคำหลวง

043

ส.อ.มงคล ศรนวล

044

นำยรัสฐวิศ เสถียรรัมย์

045

นำงปรำนี คู่มณี

046

นำงสำวพรรณำ พรหมวิเชียร

047

นำยสุวิชชำ เสี้ยมแหลม

048

นำงสำวรุ่งทิวำ ว่องวิกย์กำร

049

นำงสำวอัญชลี นำมสนธิ์

050

นำยวิลำศ ชูช่วย

วิทยากรผู้ช่วย
นำงสำวดวงพร เจียมอัมพร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ สคบศ.
โทรศัพท์ : 08 5155 4053

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดมหำสำรคำม
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 3
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต 3
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอห้วยแถลง
สำนักงำน กศน. จังหวัดนครรำชสีมำ
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ผู้อำนวยกำรชำนำญกำรพิเศษ กศน. อำเภอนำแห้ว
สำนักงำน กศน. จังหวัดเลย
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี
รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครศรีธรรมรำช
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กลุ่มที่ 6
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยชำตรี ม่วงสว่ำง
รองศึกษำธิกำรภำค 17
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค 11
โทรศัพท์ : 06 1398 6096
2. นำงยุพิน บัวคอม
ศึกษำธิกำรจังหวัดน่ำน
โทรศัพท์ : 08 0851 1792
ที่
ชื่อ – สกุล
051 นำยคงกระพัน เวฬุสำโรจน์
052

นำงสำยใหม นันทศรี

053

นำยนันท์ สังข์ชุม

054

นำงสำวกิรณำ โนนสินชัย

055

นำยอภิวัฒน์ กันศรีเวียง

056

นำงรุ่งทิพย์ ทำวดี

057

นำงดำรุณี ดงทอง

058

นำยณรงค์ นำคชัยยะ

059

นำยสำมำรถ ผ่องศรี

060

นำยอดิศร แก้วเซ่ง

วิทยากรผู้ช่วย
นำงสำวเกษร จตุเทน
ครูผู้ช่วย สคบศ.
โทรศัพท์ : 06 1979 4141

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 15
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบึงกำฬ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดยะลำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเชียงใหม่
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 16
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำลำพูน เขต 1
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 13
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครสวรรค์ เขต 1
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดยโสธร
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำกระบี่
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กลุ่มที่ 7
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยปรีดี ภูสีน้ำ
รองศึกษำธิกำรภำค 10
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค 12
โทรศัพท์ : 06 1415 2122
2. นำยกิตติภัทท์ ไกรเพชร
ศึกษำธิกำรจังหวัดยโสธร
โทรศัพท์ : 08 1878 3864
ที่
ชื่อ – สกุล
061 นำงกษมำ แสนอ่อน
062

นำงสำววรำภรณ์ บุญเจียม

063

นำงสำวสุภัคกมล ชินวงค์

064

นำยสุริยำ หมำดทิ้ง

065

นำงพรปวีณ์ คงนันทิพัฒน์

066

นำยสมพงศ์ พละไชย

067

นำงพัฒนำพร ไทยพิบูลย์

068

นำยประยงค์ เครือแก้ว

069

นำยวิศิษฎ์ มุ่งนำกลำง

070

นำงอัญชลี วันทอง

วิทยากรผู้ช่วย
นำยกรกช สำรโท
ครูผู้ช่วย สคบศ.
โทรศัพท์ : 06 2994 1711

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสระบุรี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุรำษฎร์ธำนี เขต 1
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสตูล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 3
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสุรินทร์
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 25
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครสวรรค์
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กลุ่มที่ 8
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยไพศำล วุทฒิลำนนท์
รองศึกษำธิกำรภำค 13
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค 13
โทรศัพท์ : 08 9722 9914
2. นำยวินัย ตะปะสำ
ศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี
โทรศัพท์ : 09 3313 1555
ที่
ชื่อ – สกุล
071 นำงสำวจุฑำรัตน์ ศรีนวลปำน
072

นำยถิร บุญศักดำพร

073

นำยพรชัย จันทะคุณ

074

นำงสัจจำ ฝ่ำยคำตำ

075

นำงสมรัตน์ สุคนธ์สรำญ

076

นำงสำวนงนุช อนันต์วัฒนชัย

077

นำงมณีรัฎ เทียมครู

078

นำงสำวสุกัญญำ แสงสุข

079

นำยอดุลย์ ภูปลื้ม

080

นำงทองเจือ เอี่ยมธนำนุรักษ์

วิทยากรผู้ช่วย
นำยอนันต์ศักดิ์ สร้ำงคำ
ครูผู้ช่วย สคบศ.
โทรศัพท์ : 08 6875 3137

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นักวิชำกำรพัสดุชำนำญกำรพิเศษ
สำนักอำนวยกำร
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดบุรีรัมย์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดหนองบัวลำภู
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำฬสินธุ์
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดลพบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 8
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดสมุทรสำคร
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 1
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดรำชบุรี
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กลุ่มที่ 9
วิทยากรพี่เลี้ยง
วิทยากรผู้ช่วย
1. ว่ำที่ร้อยตรี เจษฎำภรณ์ พรหนองแสน
นำงสำวจตุณี ประภำสะวัต
รองศึกษำธิกำรภำค 15
ครูผู้ช่วย สคบศ.
ปฏิบัติหน้ำที่ศึกษำธิกำรภำค 16
โทรศัพท์ : 09 2249 4074
โทรศัพท์ : 06 2593 3687
2. นำยโกเมศ กลั่นสมจิตต์
นักวิชำกำรศึกษำเชี่ยวชำญ
ปฏิบัติหน้ำที่รองศึกษำธิกำรภำค 9
โทรศัพท์ : 08 1693 2326
ที่
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง/หน่วยงาน
081 นำยชุมศักดิ์ ชุมนุม
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุบลรำชธำนี
082 นำยสมคิด ศรีปรำชญ์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดปรำจีนบุรี
083 นำงสำวสุภำพันธุ์ ทองพยงค์
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพชรบูรณ์
084 นำยวัชระ อันโยธำ
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 11
085 นำงปัถมำ ดวงแก้ว
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 2
086 นำยสุรินทร์ นำนำผล
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 2
087 นำงทับทิม ปำนคะเชนทร์
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดอุตรดิตถ์
088 นำงสำวชนภรณ์ อือตระกูล
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสงขลำ เขต 2
089 นำงรินทิพย์ วำรี
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดนครพนม
090 นำยประชุม พันธ์เรือง
ศึกษำนิเทศก์ชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
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กลุ่มที่ 10
วิทยากรพี่เลี้ยง
1. นำยสุวัฒน์ชัย แสนรำช
ศึกษำธิกำรจังหวัดอุดรธำนี
โทรศัพท์ : 08 1954 3546
2. นำยรณชัย ทัดช่อม่วง
ศึกษำธิกำรจังหวัดอุทัยธำนี
โทรศัพท์ : 06 2593 4071
ที่
ชื่อ – สกุล
091 นำงสำวนภนัฏ นวลใย
092

นำยสุคิด พันธุ์พรม

093

นำยสมพร แปไธสง

094

นำงสำเนำ พงษ์อำรีย์

095

นำยชำญ คำป้อง

096

นำยชัยวัฒน์ คลังทรัพย์

097

นำงพรทิพย์ สันทัด

098

นำย มำหำมะรอซือลำ เจ๊ะมิ

099

นำงฉวีวรรณ สุภำษี

100

นำยมำนะ จันทิมำพร

วิทยากรผู้ช่วย
นำงสำวจุฑำมำศ คุ้มเณร
ครูผู้ช่วย สคบศ.
โทรศัพท์ : 09 7916 1290

ตาแหน่ง/หน่วยงาน
นิติกรชำนำญกำรพิเศษ
สำนักนิติกำร
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุดรธำนี เขต 2
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำปรำจีนบุรี เขต 2
นักวิชำกำรตรวจสอบภำยในชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำหนองบัวลำภู เขต 1
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักจัดกำรงำนทั่วไปชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดกำญจนบุรี
รองผู้อำนวยกำร สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัด
สำนักงำนกำรศึกษำเอกชนจังหวัดสตูล
นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดตำก
นักวิชำกำรศึกษำชำนำญกำรพิเศษ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพิษณุโลก
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หลักสูตร
การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด

29

หลักสูตร
การพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดารงตาแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด
 ความเป็นมา
ตำมหนั งสื อส ำนั กงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว19 ลงวัน ที่ 27 สิ งหำคม 2563 ได้ ก ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำผู้ได้รับกำรคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด และศึกษำธิกำร
จังหวัด โดยให้เป็นไปตำมเงื่อนไขตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดและศึกษำธิกำรจังหวัด ตำมหนังสือสำนักงำน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.5/ว11 ลง
วันที่ 18 พฤษภำคม 2563 ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีกำรพัฒนำกำหนดให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
เป็ น ผู้ ดำเนิ น กำรพั ฒ นำ และจั ดทำรำยละเอียดหลั กสู ตร ตำมขอบข่ำยกำรพั ฒ นำ แบ่งเป็ น 3 ส่ ว น
(ระยะเวลำกำรพัฒนำตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัดไม่น้อยกว่ำ 35 วัน ศึกษำธิกำรจังหวัด ไม่น้อยกว่ำ
30 วัน) ซึ่งส่วนที่ 1 เป็นกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ ประกอบด้วย 1) ควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ และสมรรถนะที่
จำเป็นในกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนตำแหน่งกำรปฏิบัติงำน ได้แก่ กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำร
กำรเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำร
ทรัพยำกรและงบประมำณ กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูร
ณำกำรแผนงำนและโครงกำร กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ 2) วินัย กำรรักษำวินัย กำรดำเนินกำร
ทำงวินัย เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม จรรยำบรรณวิชำชีพ และทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้ำนเมือง 3) กำรนำ
กฎหมำย กฎ ระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ หลั ก เกณฑ์ และวิ ธีก ำรไปใช้ ในกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ 4) กำรใช้
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่ งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 5) กำรเสริมสร้ำงจิต
อำสำ และกำรสร้ำงจิตสำนึก ควำมรับผิดชอบ กำรส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและควำมคิดสร้ำงสรรค์ และ 6)
กำรปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง และส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้
และกำรน ำเสนอแผนกลยุทธ์ กำรพัฒ นำกำรศึกษำในจังหวัด ประกอบกับได้นำมำตรฐำนตำแหน่งของ
ศึกษำธิกำรจังหวัดมำวิเครำะห์ (ตำมหนังสื อ ที่ ศธ 0205.6/ว 11 ลงวันที่ 28 เมษำยน 2560) รวมทั้งกำร
วิเครำะห์ อำนำจหน้ำที่ของสำนั กงำนศึกษำธิกำรจังหวัด (กลุ่มพัฒนำระบบรำชกำร สำนักงำนปลัดกระทรวง
ศึกษำธิกำร 2559 : 30)
จำกควำมเป็น มำดังกล่ำวข้ำงต้น สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรได้มอบหมำยให้สถำบัน
พัฒ นำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เป็นผู้ดำเนินกำรพัฒ นำ และได้พัฒ นำหลักสูตร และ
จัด ท ำรำยละเอีย ดหลัก สูต รกำรพั ฒ นำผู้ ได้ รับ กำรคั ดเลื อ กให้ ด ำรงตำแหน่ง รองศึกษำธิกำรจังหวัด ให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และวิธีกำรที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 วัตถุประสงค์หลักสูตร
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. เสริมสร้ำงสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่งของรอง
ศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ควำมเป็ น ผู้ น ำทำงกำรศึ ก ษำ และกำรเป็ น ผู้ แ ทนของกระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
ในจังหวัด
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2. เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ตลอดจน
มี ค วำมรอบรู้ บ ริ บ ทด้ ำนสั งคม วั ฒ นธรรม กำรศึ ก ษำของจั งหวัด สำมำรถสรุป องค์ ค วำมรู้ รวมทั้ งให้
ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
3. สำมำรถรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริง นำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
4. เสริมสร้ำงสุขภำพกำย สุขภำพจิต ค่ำนิยม อำรมณ์ สังคม เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยำบรรณวิชำชีพ ไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
5. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
 โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรกำรพัฒ นำผู้ได้รับ กำรคัดเลือกให้ ดำรงตำแหน่ง รองศึกษำธิกำรจังหวัด ประกอบด้วย
3 ส่วน ไม่น้อยกว่ำ 38 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (จำนวน 16 วัน 102 ชั่วโมง )
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (จำนวน 16 วัน)
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
(จำนวน 6 วัน)
รายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 16 วัน 102 ชั่วโมง)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา (48 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดในยุคใหม่ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
9 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
9 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
9 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ (6 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล
3 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการศึกษา (12 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัด 6 ชั่วโมง
กำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา (27 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
18 ชั่วโมง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย (9 ชั่วโมง)
รำยวิชำที่ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือใน 3 ชั่วโมง
กำรพัฒนำกำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยเพื่อกำรบริหำรกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
ให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเรียนรู้สภำพจริงในกำรปฏิบัติงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่
มีนวัตกรรมหรือมีกำรปฏิบัติงำนดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ ในภำรกิจควำมรับผิดชอบตำมมำตรฐำนตำแหน่ง มี
รองศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ศึ ก ษ ำธิ ก ำรจั ง หวั ด และผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ที่ มี ค วำมรอบรู้ มี ป ระสบ กำรณ์
ให้คำปรึกษำ แนะนำ กำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่
หลำกหลำยภำยในประเทศหรือต่ำงประเทศ
ส่ วนที่ 3 การรายงานผลการเรี ย นรู้ แ ละการน าเสนอแผนกลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาการศึ ก ษา
ในจังหวัด (จานวน 6 วัน)
ให้ ผู้ เข้ำรับ กำรพัฒ นำจัดท ำแผนกลยุทธ์ กำรพั ฒ นำกำรศึกษำในจังหวัด โดยกำรศึกษำ
วิเครำะห์ และสั งเครำะห์ ผลกำรเรี ย นรู้ ที่ ได้ จ ำกกำรเสริ ม สร้ำ งสมรรถนะและกำรเรีย นรู้ ในสภำพจริ ง
แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเสวนำทำงวิชำกำร และข้อเสนอเชิงนโยบำย
 ระยะเวลาในการพัฒนา
ระยะเวลำกำรพัฒนำตลอดหลักสูตร จำนวน 38 วัน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เสริมสร้ำงสมรรถนะ จำนวน 16 วัน
ส่วนที่ 2 เรียนรู้ในสภำพจริง จำนวน 16 วัน
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
จำนวน 6 วัน
 วิธีการพัฒนา
1. ใช้ วิธีกำรเรียนรู้ ด้วยตนเอง กำรเรียนรู้จำกผู้ ทรงคุ ณวุฒิ โดยใช้กระบวนกำร Active Learning,
Case Study, Lecture กำรสรุปองค์ควำมรู้
2. กำรเรี ย นรู้ ในสภำพจริ ง ในส ำนั กงำนศึ กษำธิ กำรจั งหวั ด มี นวั ตกรรม หรื อมี กำรปฏิ บั ติ งำน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ
3. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม กำรสอนแนะ ศึกษำดูงำนและวิธีกำรอื่น ๆ
ตำมควำมเหมำะสม และกำรสะท้อนควำมคิด (Reflection) เน้นกิจกรรมมำกกกว่ำกำรบรรยำย และกำร ฝึก
ปฏิบัติที่มีผลต่อกำรพัฒนำประสิทธิภำพ ประสิทธิผลในกำรปฏิบัติงำนให้เหมำะสมกับตำแหน่ง
 มาตรฐานการพัฒนา
ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรพัฒนำ ดังต่อไปนี้
1. กำรบริหำรจัดกำร
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จั ดทำรำยละเอีย ดหลั กสู ตรและดำเนิ นกำรพั ฒ นำให้ ส อดคล้ องกับ หลั กเกณฑ์ และวิธีกำร
ที่ ก.ค.ศ. กำหนด สร้ำงควำมเข้ำใจในเรื่องหลักสูตรกับวิทยำกร ดำเนินกำรพัฒนำโดยยึดควำมสำเร็จตำม
วัตถุประสงค์ของกำรพัฒนำ จัดทำข้อมูลสำรสนเทศเกี่ยวกับวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ จัดวิทยำกร
เป็นคณะหรือทีมจัดกำรเรียนรู้ จัดสรรงบประมำณและทรัพยำกรอื่นให้เพียงพอ
2. วิทยำกร และวิทยำกรพี่เลี้ยง
คัดเลื อกวิทยำกรและวิทยำกรพี่ เลี้ยงที่มีควำมรอบรู้ มีควำมสำมำรถ มีประสบกำรณ์ และ
ประสบควำมสำเร็จเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชำกำรและทำงกำรบริหำรในเรื่องที่รับผิดชอบและสร้ำงบรรยำกำศ
ที่ดีในกำรพัฒำ โดยเน้นผู้เข้ำรับกำรพัฒนำเป็นสำคัญที่สุด
3. สื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้
จั ดท ำคู่ มือ เอกสำรประกอบกำรพั ฒ นำส่ งให้ ผู้ เข้ำรับกำรพั ฒ นำศึก ษำล่ ว งหน้ ำเป็น เวลำ
พอสมควร จัดหำแหล่งเรียนรู้ที่เหมำะสม จัดเอกสำร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และโสตทัศนูปกรณ์ให้มีปริมำณ
เพียงพอ
4. สถำนที่ทใี่ ช้ในกำรพัฒนำ
สถำนที่ที่ใช้ในกำรพัฒนำต้องมีควำมเหมำะสม มีบรรยำกำศที่ดี มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยควำม
สะดวกที่เอื้อต่อกำรพัฒนำ รวมทั้งมีแหล่งศึกษำค้นคว้ำอย่ำงเพียงพอในระหว่ำงกำรพัฒนำ
5. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
กำรประเมินผลกำรพัฒนำมุ่งเน้นกำรประเมินตำมสภำพจริง และได้มำตรฐำน คณะกรรมกำร
ชุดต่ำง ๆ ที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ และวิทยำกร รวมทั้งวิทยำกรพี่เลี้ยงปรึกษำหำรือร่วมกันเกี่ยวกับหลักกำร
วิธีกำร เครื่องมือวัดและประเมินผล รวมทั้งดำเนินกำรประเมินให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
 คุณสมบัติของวิทยากร
วิทยำกรที่ให้กำรพัฒนำ ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้ที่เข้ำใจวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. เป็ น ผู้ ที่ มี ค วำมรู้ ควำมสำมำรถ มี ป ระสบกำรณ์ และประสบควำมส ำเร็ จ เป็ น ที่ ย อมรั บ
ทำงวิชำกำรและวิชำชีพในสำระของหน่วยกำรเรียนรู้ที่รับผิดชอบ
3. มีควำมสำมำรถในกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำโดยถือว่ำผู้เข้ำรับกำรพัฒนำสำคัญที่สุด
 สื่อและนวัตกรรมการพัฒนา
1. สื่ อ สิ่ งพิ มพ์ เช่ น ใบงำน แบบฝึ ก แบบตรวจสอบรำยกำร แบบทดสอบ เอกสำรประกอบ
กำรพัฒนำและคู่มือต่ำง ๆ
2. สื่อเทคโนโลยี เช่น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วีดิทัศน์ บทเรียนออนไลน์
3. แหล่งเรียนรู้ต่ำง ๆ
4. กรณีตัวอย่ำงและกรณีศึกษำ
 การประเมินผลการพัฒนา
กำรประเมิ น ผลกำรพั ฒ นำผู้ ได้ รั บ กำรคั ด เลื อ กให้ ด ำรงต ำแหน่ ง รองศึ ก ษำธิ ก ำรจั งหวั ด เป็ น
กำรประเมินผลเพื่อปรับปรุงและพัฒนำ โดยจัดให้มีกำรประเมินผลก่อนกำรพัฒนำ ระหว่ำงพัฒนำและเมื่อ
สิ้นสุดกำรพัฒ นำ ด้วยวิธีกำรประเมินที่หลำกหลำย โดยยึดวัตถุประสงค์กำรพัฒ นำที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็น
สำคัญ
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การประเมินผลการพัฒนาตามหลักสูตร
ก. กำรประเมินระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำ และ
ข. กำรประเมินผลกำรพัฒนำ
ก. การประเมินระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ต้องมีระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำ ร้อย
ละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
ข. การประเมินผลการพัฒนา
1. การประเมินก่อนการพัฒนา
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำต้องเข้ำรับกำรประเมินควำมรู้ก่อนรับกำรพัฒนำด้วยกำรทดสอบควำมรู้ที่
เกี่ยวข้องกับกำรเสริมสร้ำงสมรรถนะสำหรับตำแหน่งรองศึกษำธิกำรจังหวัด
2. การประเมินระหว่างการพัฒนา
ส่วนที่ 1 กำรเสริมสร้ำงสมรรถนะ (ร้อยละ 30) ประกอบด้วย
1.1 ประเมินจำกกำรสรุปองค์ควำมรู้ (ร้อยละ 20)
1.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 2 กำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 20) ประกอบด้วย
2.1 พฤติกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง (ร้อยละ 10)
2.2 กำรสรุปองค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้จำกสภำพจริง (ร้อยละ 10)
ส่วนที่ 3 กำรรำยงำนผลกำรเรียนรู้ และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำใน
จังหวัด (ร้อยละ 40) ประกอบด้วย
3.1 ประเมินกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล )
และทักษะในกำรนำเสนอ (ร้อยละ 30)
3.2 ประเมินพฤติกรรม (ร้อยละ 10)
3. การประเมินผลหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ (ร้อยละ 10)
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ตารางที่ 1 แสดงร้อยละของกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมหลักสูตรจำแนกตำมระยะเวลำกำรพัฒนำที่
ก.ค.ศ. กำหนด
ระหว่าง
หลัง
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
ก. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด
ข. การประเมินผลการพัฒนา
ก่อน
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3
หลัง
(ร้อยละ 30)
(ร้อยละ 20)
(ร้อยละ 40)
(ร้อยละ 10)
Pre-test 1
ประเมินกำร 1 พฤติกรรมกำรเรียนรู้ 1
ประเมินกำรศึกษำส่วน Post-test
สรุป
ในสภำพจริง
บุคคล : IS
(ร้อยละ 10)
องค์ควำมรู้
(ร้อยละ 10)
(แผนกลยุทธ์กำร
(ร้อยละ 20)
พัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทลั ) และ
ทักษะในกำรนำเสนอ
(ร้อยละ 30)
2
ประเมิน
2
กำรสรุปองค์ควำมรู้ 2
ประเมินพฤติกรรม
พฤติกรรม
จำกกำรเรียนรู้จำก
(ร้อยละ 10)
(ร้อยละ 10)
สภำพจริง
(ร้อยละ 10)
ก่อน

เกณฑ์การประเมินเพื่อตัดสินการผ่านหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหมด และ
2. เกณฑ์กำรประเมินผลกำรพัฒ นำ ทั้งในส่วนของกำรประเมินผลระหว่ำงกำรพัฒนำและกำร
ประเมินผลเมื่อสิ้นสุดกำรพัฒนำในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำรเป็นหน่วยงำนที่รับผิดชอบกำรพัฒนำ โดยมอบหมำยให้สถำบัน
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จัดทำรำยละเอียดหลักสูตรดำเนินกำรพัฒนำ และรำยงำน
ผลดำเนินกำรพัฒนำให้ ก.ค.ศ. ทรำบ
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รายละเอียดหน่วยการเรียนรู้
ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะ (จานวน 16 วัน)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สมรรถนะในการบริหารจัดการศึกษา เวลา 48 ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรเสริ ม สร้ ำ งสมรรถนะในกำรบริ ห ำรจั ด กำรศึ ก ษำครอบคลุ ม เนื้ อ หำสำระเกี่ ย วกั บ
กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำรสำนักงำน กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์ กำรบริหำร
และพัฒนำทรัพยำกรบุคคล กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร และกำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒ นำสำมำรถในกำรวำงแผน บริหำรจัดกำรจัดระบบงำน สั่งกำร มอบหมำย กำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผล ตัดสินใจ แก้ปัญหำงำนของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ด้ำนแผนงำน ด้ำน
บริหำรงำน ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ กำรบริหำรงำนแผนงำน กำรบริหำรกำรเรียนรู้ บริหำรจัดกำร
ส ำนั ก งำน กำรบริ ห ำรเชิ งกลยุ ท ธ์ กำรบริห ำรและพั ฒ นำทรัพ ยำกรบุ ค คล กำรบริห ำรทรัพ ยำกรและ
งบประมำณ บริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน กำรบูรณำกำรแผนงำนและ
โครงกำร และกำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ
2. สำมำรถในกำรวำงแผน บริห ำรจั ด กำรจั ด ระบบงำน สั่ งกำร มอบหมำย ก ำกั บ แนะน ำ
ตรวจสอบ ประเมิ น ผล ตั ด สิ น ใจ แก้ ปั ญ หำงำนของส ำนั ก งำนศึ กษำธิก ำรจังหวัด ด้ ำนแผนงำน ด้ ำน
บริหำรงำน ด้ำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล และด้ำนบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ อย่ำงมีประสิทธิภำพ
คุ้มค่ำ และเป็นไปตำมเป้ำหมำยและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
รายวิชา
จำนวน 10 รำยวิชำ รวม 48 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 1.1 กำรบริหำรงำนแผนงำน
รำยวิชำที่ 1.2 กำรบริหำรกำรเรียนรู้
รำยวิชำที่ 1.3 กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำน
รำยวิชำที่ 1.4 กำรบริหำรเชิงกลยุทธ์
รำยวิชำที่ 1.5 กำรบริหำรและพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
รำยวิชำที่ 1.6 กำรบริหำรทรัพยำกรและงบประมำณ
รำยวิชำที่ 1.7 กำรบริหำรงำนเลขำนุกำรองค์คณะบุคคล
รำยวิชำที่ 1.8 กำรบริหำรกำรศึกษำเอกชน
รำยวิชำที่ 1.9 กำรบูรณำกำรแผนงำนและโครงกำร
รำยวิชำที่ 1.10 กำรติดตำมและประเมินผลกำรศึกษำ

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
9 ชั่วโมง
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การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

37
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เวลา 6 ชั่วโมง
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรพัฒ นำวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำบรรณวิชำชีพ ครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับ
บทบำทของรองศึ กษำธิก ำรจั งหวั ด กับ กำรพั ฒ นำคุ ณ ธรรม จริ ยธรรม และจรรยำบรรณวิช ำชี พ วินั ย
กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถ
นำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
2. มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ วินัย และบริหำรจัดกำรศึกษำตำมหลักธรรมำภิบำล
3. สำมำรถนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพไปใช้ในกำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
4. สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงถูกต้อง
รายวิชา
จำนวน 2 รำยวิชำ รวม 6 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 2.1 กำรพัฒนำคุณธรรม จริยธรรม และจรรยำบรรณวิชำชีพ
รำยวิชำที่ 2.2 วินัย กำรดำเนินกำรทำงวินัย และหลักธรรมำภิบำล
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษา
(เวลา 12 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
นโยบำย กฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรจัดกำรศึกษำครอบคลุมเนื้อหำสำระ
เกี่ยวกับ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ นโยบำยทำงกำรศึกษำและผู้นำ
ทำงวิ ช ำกำร เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำมี โ อกำสพ บผู้ บ ริ ห ำรระดั บ สู ง กระทรวงศึ ก ษำธิ ก ำร
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ย วกับ แผนกำรศึกษำแห่ งชำติ พ.ศ.2560–2579 กับกำรพัฒ นำสู่ Thailand 4.0
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้
ส อ ด ค ล้ อ ง ไป ใน ทิ ศ ท ำ ง เดี ย ว กั น แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ เป็ น ผู้ น ำ ท ำ ง วิ ช ำ ก ำ ร ใน ก ำ ร บ ริ ห ำ ร
จั ด กำรศึ ก ษำ น ำควำมรู้ เกี่ ย วกั บ แผนและนโยบำยด้ ำนกำรศึ ก ษำไปใช้ ในกำรวำงแผนกำรด ำเนิ น งำน
ทำงกำรศึ ก ษำของส ำนั ก งำนศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ให้ มี ค วำมเชื่ อ มโยงกั บ เป้ ำ หมำยและวั ต ถุ ป ระสงค์
ในทุกมิติของจังหวัด
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. พบผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
2. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560–2579 กับกำรพัฒนำสู่ Thailand 4.0
แผนปฏิรูปประเทศ ด้ำนกำรศึกษำ กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ รวมทั้ง
นโยบำยของผู้บริหำรระดับสูงกระทรวงศึกษำธิกำร
3. มีวิสัยทัศน์ ทิศทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำในจังหวัดให้สอดคล้องไปในทิศทำงเดียวกัน
4. สำมำรถเป็นผู้นำทำงวิชำกำรในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ นำควำมรู้เกี่ยวกับแผนและนโยบำย
ด้ำนกำรศึกษำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรดำเนินงำนทำงกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดให้มีควำม
เชื่อมโยงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ในทุกมิติของจังหวัด
รายวิชา
จำนวน 2 รำยวิชำ รวม 12 ชั่วโมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 3.1 กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำ 6 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 3.2 นโยบำยกำรศึกษำและผู้นำทำงวิชำกำร
6 ชั่วโมง
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ภาษา ดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษา
(เวลา 27 ชั่วโมง)
คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
ภำษำ ดิจิ ทัล และเทคโนโลยีเพื่ อส่ งเสริมกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำครอบคลุ มเนื้อหำสำระ
เกี่ ย วกั บ ภำษำไทยเพื่ อ กำรสื่ อ สำรและกำรปฏิ บั ติ รำชกำร ภำษำอั งกฤษเพื่ อ กำรบริห ำรจั ด กำรศึ ก ษำ
เทคโนโลยีดิ จิทั ล เพื่ อกำรบริห ำรจั ดกำรศึกษำ เพื่ อให้ ผู้ เข้ำรับ กำรพัฒ นำมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำรและกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ใช้ภำษำไทยและ
ภำษำอังกฤษที่จ ำเป็ น ในกำรสื่อสำรและนำเทคโนโลยีดิจิทั ลมำใช้ในกำรบริห ำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ ภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรสื่อสำร
และกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
2. สำมำรถใช้ภำษำไทยและภำษำอังกฤษที่จำเป็นในกำรสื่อสำรและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
รายวิชา
จำนวน 3 รำยวิชำ รวม 27 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 4.1 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรและกำรปฏิบัติรำชกำร
รำยวิชำที่ 4.2 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
รำยวิชำที่ 4.3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ

3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การเสริมสร้างจิตอาสา และพัฒนาเครือข่าย

( 9 ชั่วโมง)

คาอธิบายหน่วยการเรียนรู้
กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำ และพัฒนำเครือข่ำยครอบคลุมเนื้อหำสำระเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย
จิ ต อำสำ และเสริ ม สร้ ำ งเครื อ ข่ ำ ยควำมร่ ว มมื อ ในกำรพั ฒ นำกำรศึ ก ษำ เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำ
มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในเรื่องดังกล่ำว สำมำรถนำไปใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และ
สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำร
พัฒนำกำรศึกษำ
2. สำมำรถนำพระบรมรำโชบำย จิตอำสำ และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือไปใช้ในกำรปฏิบัติ
รำชกำร และเสริมสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
3. สำมำรถสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
รายวิชา
จำนวน 2 รำยวิชำ รวม 9 ชัว่ โมง ประกอบด้วย
รำยวิชำที่ 5.1 กำรเสริมสร้ำงจิตอำสำและบูรณำกำรควำมร่วมมือในกำรพัฒนำกำรศึกษำ 3 ชั่วโมง
รำยวิชำที่ 5.2 กำรสร้ำงและพัฒนำเครือข่ำยในกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
6 ชั่วโมง
การวัดและประเมินผล
1. กำรสังเกตพฤติกรรม
2. สรุปองค์ควำมรู้ (งำนเดี่ยว)
3. กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง (จานวน 16 วัน)
คาอธิบาย
ผู้เข้ำรับกำรพัฒ นำได้เรีย นรู้ในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่มีนวัตกรรมหรือกำรปฏิบัติงำน
ดี เด่ น เป็ น แบบอย่ ำ งได้ ในภำรกิ จ ควำมรั บ ผิ ด ชอบตำมมำตรฐำนต ำแหน่ ง มี ร องศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด
ศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ ที่มีควำมรอบรู้มีประสบกำรณ์ ให้คำปรึกษำแนะนำ กำกับ ติดตำม
ประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง หรือได้เรียนรู้จำกแหล่งเรียนรู้ที่หลำกหลำย โดยศึกษำบริบทด้ำนสังคม
วัฒ นธรรม กำรศึกษำของจั งหวัด บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ ำที่ ควำมรับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำร
พัฒ นำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ บริบทของจังหวัดในภำพรวม รวมทั้งระบบกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ
บทบำทอำนำจหน้ำที่ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะกำร
พัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้ และสำมำรถจัดทำแผนกลยุทธ์กำร
พัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. มีควำมรอบรู้เกี่ยวกับบริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. เรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่ประสบผลสำเร็จและที่มีผลกำรปฏิบัติงำนที่
เป็นเลิศ
3. สำมำรถสรุปองค์ควำมรู้ รวมทั้งให้ ข้อเสนอแนะกำรพัฒนำกำรศึกษำ ข้อสังเกต กำรนำควำมรู้
และประสบกำรณ์ไปประยุกต์ใช้
4. สำมำรถวิเครำะห์ สั งเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยนอก ภำยในขององค์ กรที่ มีอิท ธิพ ลต่ อ กำร
กำหนดแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทั ของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ใน สำมำรถกำหนด
ทิศทำงกำรพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำที่เน้นด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัลของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
5. สำมำรถจัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
ขอบข่ายเนื้อหา
1. บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
2. บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
3. กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. กำรบริหำรจัดกำรเครือช่ำย
5. กำรจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
กิจกรรมการเรียนรู้
1. รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรศึกษำค้นคว้ำอิสระ ระยะเวลำ 1 วัน
2. เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด ระยะเวลำ 1 วัน
3. ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิ ดชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรจังหวัด ระยะเวลำ 2 วัน
4. เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน ระยะเวลำ 5 วัน
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5. กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย ระยะเวลำ 2 วัน
6. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิระยะเวลำ 2 วัน
7. กำรสรุปองค์ควำมรู้และจัดทำแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด ระยะเวลำ 3 วัน
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. เรียนรู้และฝึกประสบกำรณ์ในสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด ที่มีนวัตกรรมหรือกำรปฏิบัติงำน
ดีเด่นเป็นแบบอย่ำงได้ โดยจัดกลุ่มผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ แบบสุ่มเลือกกลุ่มละ 2-3 คน
2. เรียนรู้บริบทด้ำนสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
3. เรียนรู้บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
กำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน
4. ศึกษำกำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำยทำงกำรศึกษำ
5. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงผู้เข้ำรับกำรพัฒนำกับสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ
6. จัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ตำรำงสรุปกิจกรรมกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
วันที่
กิจกรรม
หมายเหตุ
1
รำยงำนตัว วำงแผนกำรเรียนรู้ในสภำพจริงและวำงแผนกำรจัดทำรำยงำน
กำรศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล)
2
เรียนรู้สภำพบริบททำงสังคม วัฒนธรรม กำรศึกษำของจังหวัด
3-4

ศึกษำ วิเครำะห์ บทบำทภำรกิจ โครงสร้ำง อำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด

5-9

เรียนรู้ระบบกำรบริหำรจัดกำรองค์กรและระบบงำน

10 -11 กำรบริหำรจัดกำรเครือข่ำย
12 - 13 กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับศึกษำธิกำรจังหวัด และผู้ทรงคุณวุฒิ
14 - 16 กำรสรุ ป องค์ค วำมรู้ เป็ น กลุ่ ม จำนวน 1 ฉบั บ และจัด ท ำกำรศึ กษำส่ ว น
บุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ) จำนวน 1
เล่ม และจัดเตรียม PowerPoint นำเสนอ
หมายเหตุ กำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดที่มีกำรบริหำรจัดกำรเป็นเลิศ
2. สถำนศึกษำภำครัฐและเอกชน
3.แหล่งเรียนรู้ทำงด้ำนสังคม วัฒนธรรม
การวัดและประเมินผล ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ
2. กำรประเมินกำรเรียนรู้ในสภำพจริง
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2.1 สั ง เกตพฤติ ก รรม ได้ แ ก่ ควำมรั บ ผิ ด ชอบ ควำมมี น้ ำใจ กำรให้ ค วำมร่ ว มมื อ
กำรแสดงออก กำรควบคุมอำรมณ์ กำรสื่อสำร มนุษยสัมพันธ์ รับฟังควำมคิดเห็น กำรบริหำรเวลำ ทำงำน
เป็นทีม
2.2 สรุปองค์ควำมรู้ ได้แก่ องค์ควำมรู้จำกกำรเรียนรู้ในสภำพจริง ประเด็นที่ควรพัฒ นำต่อ
ยอด ประโยชน์ ข องข้ อ สั ง เกตและข้ อ เสนอแนะ ควำมสอดคล้ อ งกั บ นโยบำยทำงกำรศึ ก ษำ
และกำรส่งทันเวลำ
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80

ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษาในจังหวัด
(จานวน 6 วัน)
คาอธิบาย
ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำรำยงำนผลกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของกำรปฏิบัติงำนในสำนักงำนศึกษำธิกำร
จังหวัด จัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แล้วนำเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรพัฒนำ
1. สำมำรถจัดทำและนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. สำมำรถแสดงควำมคิดเห็ นในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
และข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย
ขอบข่ายเนือ้ หา
1. รำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
2. องค์ ค วำมรู้ ส มรรถนะรองศึ ก ษำธิ ก ำรจั ง หวั ด ในภำพรวม และประสบกำรณ์ ก ำรเรี ย นรู้
ในสภำพจริง
กิจกรรมการเรียนรู้
1. แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ผ ลกำรเรี ย นรู้ ใ นสภำพจริ ง ของผู้ เ ข้ ำ รั บ กำรพั ฒ นำที่ ไ ปเรี ย นรู้
ณ สำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดต้นแบบ โดยกำรเสวนำทำงวิชำกำร
2. กำรนำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
3. กำรสะท้อนผล (Reflection)
4. วิเครำะห์ สรุป ข้อเสนอเชิงนโยบำยเกี่ยวกับกำรกำรยกระดับคุณ ภำพกำรศึกษำ นำเสนอ
ผู้บริหำรระดับสูง
แนวทางการจัดกิจกรรม
1. รวบรวมส่งชิ้นงำนกำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล
2. นำเสนอรำยงำนกำรศึกษำส่วนบุคคล : IS แผนกลยุทธ์กำรพัฒนำงำนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกผู้ทรงคุณวุฒิและวิทยำกรพี่เลี้ยง
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3. เสวนำทำงวิชำกำรเป็นกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลของกำรเรียนรู้ในสภำพจริงของแต่ละ
จังหวัด โดยได้รับกำรสะท้อนผลจำกวิทยำกรพี่เลี้ยง
4. วิเครำะห์ สรุ ป ในภำพรวมข้ อ เสนอเชิ งนโยบำยเกี่ ย วกั บ กำรยกระดั บ คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ
นำเสนอผู้บริหำรระดับสูง
สื่อและแหล่งเรียนรู้
1. สื่อบุคคล
2. PowerPoint
3. เอกสำรรำยงำน
4. สื่อเทคโนโลยี
การวัดและประเมินผล ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนาเสนอแผนกลยุทธ์การพัฒนา
การศึกษาในจังหวัด
1. ระยะเวลำเข้ำรับกำรพัฒนำไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของระยะเวลำกำรพัฒนำทั้งหลักสูตร และ
2. กำรประเมินรำยงำนผลกำรเรียนรู้และกำรนำเสนอแผนกลยุทธ์กำรพัฒนำกำรศึกษำในจังหวัด
2.1 กำรประเมินพฤติกรรม ได้แก่ ควำมมุ่งมั่นตั้งใจ กำรเสนอควำมคิดเห็ น กำรร่วมมือใน
กิจกรรม ควำมสำเร็จของงำน กำรตรงต่อเวลำ
2.2 กำรประเมินรำยงำนศึกษำส่วนบุคคล : IS (แผนกลยุทธ์กำรพัฒ นำงำนด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทั ล ) และทักษะในกำรน ำเสนอ ได้แก่ องค์ป ระกอบของรำยงำน วิธีดำเนิน กำรศึ กษำเป็ นระบบ ผล
กำรศึกษำตอบวัตถุประสงค์ ข้อเสนอแนะเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรสำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด และ
ทักษะในกำรนำเสนอ
3. เกณฑ์กำรประเมินกำรพัฒนำ
ผลกำรประเมินในข้อ 2.1 และ 2.2 ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80
การประเมินผลหลังการพัฒนา
กำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
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แนวปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
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แนวปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการพัฒนา
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
......................................
เพื่อให้ กำรฝึ กอบรมเป็ น ไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุ วัตถุป ระสงค์ที่ กำหนดไว้ สถำบั น
พัฒนำครู คณำจำรย์ และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ จึงได้กำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ดังนี้
การรักษาเวลาและความประพฤติทั่วไป
ข้อ 1 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนบริหำรเวลำ ปฏิบัติตำมตำรำงกำรฝึกอบรมที่หลักสูตรกำหนด
ข้อ 2 ในกรณีที่มีธุระจำเป็น ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำง ๆ ในระหว่ำงกำรฝึกบรม ให้ขอ
อนุญำตจำกผู้บริหำรโครงกำรหรือวิทยำกรประจำกลุ่มเป็นครั้ง ๆ ไป
ข้อ 3 ผู้เข้ำรับฝึกอบรมควรปฏิบัติตนเป็นสุภำพชน สร้ำงภำพลักษณ์ที่เหมำะสม
ข้อ 4 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนรู้รักสำมัคคี พร้อมจะปฏิบัติตนตำมสถำนกำรณ์ เคำรพตน
และผู้อื่น
ข้อ 5 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนต้องใจและสนใจร่วมกิจกรรมที่วิทยำกรมอบหมำย
ข้อ 6 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนให้เกียรติวิทยำกรที่กำลังบรรยำย และซักถำมในประเด็นที่
เป็นประโยชน์ด้วยถ้อยคำที่สุภำพ รู้จักกำลเทศะ
ข้อ 7 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนแต่งกำยสุภำพเรียบร้อย โดยระลึกอยู่เสมอว่ำได้มำปฏิบัติ
รำชกำรตำมปกติ
ข้อ 8 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนควรตั้งระบบสัญญำณโทรศัพท์มือถือเป็นระบบสั่น หรือตั้ง
สัญญำณเรียกให้เบำที่สุด และพูดโทรศัพท์นอกห้องฝึกอบรม เพื่อจะได้ไม่รบกวนวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมท่ำนอื่น
ข้อ 9 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนรับประทำนอำหำรเช้ำ กลำงวัน และเย็น ณ ห้องอำหำร
ชั้น 1 อำคำรเฉลิมพระเกียรติ
อำหำรเช้ำ
เวลำ 07.00 – 08.30 น.
อำรหำรกลำงวัน
เวลำ 12.00 – 13.00 น.
อำรหำรเย็น
เวลำ 17.00 – 18.00 น.
ข้อ 10 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมทุกคนละเว้นอบำยมุขทุกชนิดระหว่ำงเข้ำร่วมกิจกรรมฝึกอบรม
ระเบียบปฏิบัติในการใช้บริการหอพัก
ข้อ 1 รักษำควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยภำยในหอพัก
ข้อ 2 ห้ำมนำของผิดกฎหมำยเข้ำมำในหอพัก
ข้อ 3 ไม่ควรเก็บของมีค่ำไว้ในหอพัก
ข้อ 4 ระวังอัคคีภัยจำกกำรสูบบุหรี่ กำรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำและอื่น ๆ
ข้อ 5 ห้ำมประกอบอำหำรในห้องพัก
ข้อ 6 ไม่ก่อควำมรำคำญแก่ผู้อื่น
ข้อ 7 ไม่นำบุคคลภำยนอกเข้ำไปในหอพักโดยไม่ได้รับอนุญำต
ข้อ 8 ล็อคกุญแจห้องทุกครั้งเมื่อออกจำกห้องพัก
ข้อ 9 ละเว้นอบำยมุขทุกชนิด
ข้อ 10 เมื่อมีปัญหำกำรใช้บริหำรหอพัก โปรดแจ้งเจ้ำหน้ำที่บริกำรหอพัก
ข้อ 11 หำกวัสดุและครุภัณฑ์ชำรุดเสียหำยอันเกิดจำกกำรกระทำของผู้เข้ำพัก ผู้เข้ำพักต้อง
รับผิดชอบส่วนนั้น
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คณะผู้จัดทา
1.
3.
2.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

นำยประเสริฐ บุญเรือง
ดร.วีระ แข็งกสิกำร
ดร.วรัท พฤกษำทวีกุล
ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี
ดร.สัมนำกำรณ์ บุญเรือง
ดร.พรอัญชลี พุกชำญค้ำ
นำงสุพรรณี สมิท
นำงสำวสุนทรี ไกรกำบแก้ว
นำงณัฏธิดำ ฤทธำภัย
นำงอำพร จิตรใจ
นำงกรรัตน์ โชคประเสริฐ
นำงสำวประนอม โพธิ์นิ่มแดง
นำงสำวณัฐชนันท์ จันทคุปต์
นำยอุเทน นวสุธำรัตน์
นำยอนันต์ศักดิ์ สร้ำงคำ
นำงสำวจตุณี ประภำสะวัต
นำงสำวจุฑำมำศ คุ้มเณร
นำงสำวเกษร จตุเทน
นำยกรกช สำรโท

ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รองศึกษำธิกำรภำค 2
ผู้อำนวยกำรสถำบันพัฒนำครู คณำจำรย์
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
ครูชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำรพิเศษ
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
นักทรัพยำกรบุคคลชำนำญกำร
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย
ครูผู้ช่วย

ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
ที่ปรึกษำ
หัวหน้ำคณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
คณะผู้จัดทำ
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