
 
 
 
ที่ ศธ 020๓.8/ 14622                     สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
                 กทม. 10300  

 

      3   กันยายน  2563 
 

เรื่อง  แจ้งคำสั่ง และขอเชิญประชุมคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่ง 
       รองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด 
 

เรียน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค รองศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด              
รองศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากรทางการศึกษา 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1807/2563 ลงวันที่ 3 กันยายน 2563 
                   จำนวน 1 ชุด 
 

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการพัฒนาผู้ ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และ
ศึกษาธิการจังหวัด เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที ่
เหมาะสม ในอันที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลและความก้าวหน้าแก่
ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด  และได้กำหนดการพัฒนาผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรง
ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 กันยายน – 17  ตุลาคม 2563    
โดยแบ่งการพัฒนาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้  ส่วนที่ 1 การเสริมสร้างสมรรถนะตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
ระหว่างวันที่ 9 – 24 กันยายน 2563 และศึกษาธิการจังหวัด ระหว่างวันที่ 9 – 19 กันยายน 2563        
ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สำหรับส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3 ดำเนินการพัฒนา
พร้อมกันทั้ง 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ในสภาพจริง ระหว่างวันที่  25 กันยายน – 10 ตุลาคม  
2563 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และ ส่วนที่ 3 การรายงานผลการเรียนรู้และการนำเสนอแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาการศึกษาในจังหวัด ระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2563  ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และ
บุคลากรทางการศึกษา นั้น  

เพ่ือให้การดำเนินการพัฒนาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ
พัฒนาฯ ตามคำสั่งดังแนบ และขอเชิญเข้าร่วมประชุมในวันที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สถาบัน
พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
   

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง 

      ขอแสดงความนับถือ 
 

 
 
 

 
 
 
 

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
โทร. ๐ ๓๔๓๒ ๑๒๘9-90 ตอ่ 4001, ๔๐11 
โทรสาร ๐ ๓๔๒๒ ๕๓๙๙ 
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2.6 นายชาตรี  ม่วงสว่าง           รองศึกษาธิการภาค 17     วิทยากรพี่เลี้ยง 
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 11       

2.7 นายปรีดี  ภูสีน้ำ             รองศึกษาธิการภาค 10   วิทยากรพี่เลี้ยง 
ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 12     

2.8 นายไพศาล  วุทฒิลานนท์     รองศึกษาธิการภาค 13   วิทยากรพี่เลี้ยง 
     ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 13       
2.9 ว่าที่ร้อยตรี เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน  รองศึกษาธิการภาค 15  วิทยากรพี่เลี้ยง 
     ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16   
2.10 นายสุวัฒน์ชัย  แสนราช       ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี    วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.11 นายวัลลภ  ไม้จำปา     ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา     วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.12 นายภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ     วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.13 นายเสรี  ตุ้มอ่อน  ศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ    วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.14 นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม    วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.15 นายสุภชัย  จันปุ่ม  ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น    วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.16 นางยุพิน  บัวคอม  ศึกษาธิการจังหวัดน่าน     วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.17 นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร       ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร      วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.18 นายวินัย ตะปะสา  ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี      วิทยากรพี่เลี้ยง 
2.19 นายโกเมศ  กลั่นสมจิตต์  นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  วิทยากรพี่เลี้ยง 

ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9     
2.20 นายรณชัย  ทัดช่อม่วง  ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี   วิทยากรพี่เลี้ยง 

 

ให้คณะวิทยากรพี่เลี้ยงตามกลุ่มผู้เข้ารับการพัฒนา มีหน้าที ่ดังนี้  
1. บริหารจัดการด้านวิชาการ กิจกรรมตามหลักสูตร  
2. เป็นคณะวิทยากรพ่ีเลี้ยง ให้คำปรึกษา แนะนำ เสริมความรู้และประสบการณ์ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและให้ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ 
4. ประเมินผลผู้เข้ารับการพัฒนาตามแบบที่กำหนด 

 

คณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 

คณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด หมายถึง ศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 – 3 คน ในจังหวัดดังต่อไปนี้ 
 

ที ่ สถานทีฝึ่กปฏิบัติ ที ่ สถานทีฝึ่กปฏิบัติ 
1 สนง.ศธจ.ชัยนาท     20 สนง.ศธจ.ตราด 
2 สนง.ศธจ.ลพบุรี   21 สนง.ศธจ.ปราจีนบุรี 
3 สนง.ศธจ.สระบุรี 22 สนง.ศธจ.เลย 
4 สนง.ศธจ.อุทัยธานี    23 สนง.ศธจ.อุดรธานี 
5 สนง.ศธจ.นนทบุรี 24 สนง.ศธจ.หนองบัวลำภ ู
6 สนง.ศธจ.นครปฐม 25 สนง.ศธจ.ขอนแก่น   
7 สนง.ศธจ.กทม. 26 สนง.ศธจ.มหาสารคาม   
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8 สนง.ศธจ.กาญจบุรี 27 สนง.ศธจ.ชัยภูมิ   
9 สนง.ศธจ.ราชบุรี   28 สนง.ศธจ.นครราชสีมา   

10 สนง.ศธจ.สุพรรณบุรี   29 สนง.ศธจ.บุรีรัมย ์

11 สนง.ศธจ.ประจวบคีรีขันธ์ 30 สนง.ศธจ.สุรินทร์   
12 สนง.ศธจ.สมุทรสงคราม 31 สนง.ศธจ.อุบลราชธานี 
13 สนง.ศธจ.นครศรีธรรมราช   32 สนง.ศธจ.เชียงใหม่   
14 สนง.ศธจ.สงขลา   33 สนง.ศธจ.เชียงราย   
15 สนง.ศธจ.กระบี่   34 สนง.ศธจ.พะเยา 

16 สนง.ศธจ.ฉะเชิงเทรา   35 สนง.ศธจ.พิษณุโลก 

17 สนง.ศธจ.ชลบุร ี  36 สนง.ศธจ.เพชรบูรณ์ 
18 สนง.ศธจ.ระยอง   37 สนง.ศธจ.นครสวรรค ์

19 สนง.ศธจ.จันทบุรี     
   

ให้คณะผู้บริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด มีหน้าที่  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริงของผู้เข้ารับการพัฒนา

ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัด ซ่ึงประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการ
จังหวัด หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 – 3 คน 

2. ดำเนินการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้กับผู้เข้ารับการพัฒนา โดยการให้คำปรึกษา 
แนะนำ กำกับ ติดตาม  

3. ดำเนินการประเมินผลการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริงตามแบบท่ีกำหนด 
4. รายงานผลการประเมินการฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ตามสภาพจริงให้หน่วยดำเนินการพัฒนา 

คณะกรรมการประเมินผลการพัฒนา 

1. ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด 
1.1 นายรัชพร  วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ประธานกรรมการ 
1.2 นางพรอัญชลี พุกชาญค้า        หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร    รองประธาน 

             ทางการศึกษา สคบศ.  
1.3 นางสาวรุ่งทิพย์  ทองไทย   ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

 ศธจ.กรุงเทพมหานคร  
1.4 นางเบญจมาส  อภิชาติประคัลภ์   ศึกษานิเทศก ์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ กรรมการ 

  ศธจ.กรุงเทพมหานคร 
1.5 นางณัฎธิดา  ฤทธาภัย  ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สคบศ.   กรรมการและเลขานุการ 
1.6  นายอุเทน นวสุธารัตน์          นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.7  นายอนันต์ศักดิ์  สร้างคำ  ครูผู้ช่วย  สคบศ.           ผู้ช่วยเลขานุการ 
1.8 นางสาวจตุณี  ประภาสะวัต    ครูผู้ช่วย  สคบศ.           ผู้ช่วยเลขานุการ 

2. ตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัด 
2.1 นายรัชพร  วรรณคำ  ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร   ประธานกรรมการ 
2.2 นางพรอัญชลี พุกชาญค้า            หัวหน้ากลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร    รองประธาน 

             ทางการศึกษา สคบศ.  




