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เอกสารสรุปลักษณะความหลากหลายต่าง ๆ ของผู้เรียน 

  



เอกสารสรุปลักษณะความหลากหลายต่าง ๆ ของผู้เรียน 
พ.ศ. 2557  

 
ที ่

  
รายการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. วิทยากรผู้ช่วยวิทยากรที่ปรึกษาการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) 
และการจัดท ารายงานการศึกษากลุ่ม (GP) หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 3  

นักบริหารของ
กระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงอ่ืน ๆ 
2. วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน

แต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาช านาญการพิเศษ หรือรองผู้อ านวยการส านักงาน กศน. จังหวัด/
กรุงเทพมหานครช านาญการพิเศษ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

รองผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาช านาญ

การพิเศษ หรือรอง
ผู้อ านวยการส านักงาน กศน. 

จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
ช านาญการพิเศษ 

3. วิทยากรบรรยายและวิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการพัฒนาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารส านักงาน
การศึกษาเอกชนอ าเภอและจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผู้บริหารส านักงานการศึกษา
เอกชนอ าเภอและจังหวัด 

4. วิทยากรบรรยายและวิทยากรประจ ากลุ่ม โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
พัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งผู้บริหารส านักงานการศึกษาเอกชนอ าเภอและหลักสูตรการพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารส านักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ผู้บริหารส านักงานการศึกษา
เอกชนอ าเภอและจังหวัด 

5 วิทยากรโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการฝึกอบรม และพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือรองรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่
สากล  

ข้าราชการ สคบศ. 

6. วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติราชการ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

บุคลากรส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครสวรรค์ เขต 3 

7 วิทยากรประจ ากลุ่มหลักสูตร การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 1  บุคลากร สพฐ. สช. สอศ. 
8 วิทยากรประจ ากลุ่มหลักสูตร การบริหารการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 2  บุคลากร สพฐ. สช. สอศ. 
9 วิทยากรผู้ช่วยการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล (IS) และการจัดท า

รายงานการศึกษากลุ่ม (GP) หลักสูตร นบส.ศธ. รุ่นที่ 4  
นักบริหาร

กระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวงอ่ืน ๆ 



 
ที ่

  
รายการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

10 วิทยากรโครงการสร้างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาการของข้าราชการพล
เรือนสามัญ สป.  

บุคลากร สป. ศธ.  

11 วิทยากร E-Learning หลักสูตร HEALTHeXCELS และ LEADeXCELLS ผู้อ านวยการโรงเรียน 
12 วิทยากรรยกร่างหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะวิชาการของข้าราชการพลเรือน

สามัญ สป. 
คณะท างาน วิจัย 

13 วิทยากรหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ในโรงเรียน รุ่นที่ 1  

ครูกระทรวงศึกษาธิการ 

14 วิทยากรหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา (STEM 
Education) ในโรงเรียน รุ่นที่ 2  

ครูกระทรวงศึกษาธิการ 

15 วิทยากรอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายแบบ
บูรณาการสู่การปฏิบัติ 

ผู้บริหารการศึกษา 

16 วิทยากรและวิทยากรประจ ากลุ่มหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะวิชาการของ
ข้าราชการพลเรือนสามัญ สป. 

บุคลากร สป.ศธ. 

17 วิทยากรหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับกลาง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1  นักบริหารระดับกลาง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

18 วิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้น าผู้อ านวยการกลุ่ม
ส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน  

ข้าราชการ สพฐ. 

19 วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร การเป็น
ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 1 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโครงสร้าง
องค์กรและระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557  

ข้าราชการ สป.ศธ บรรจุใหม่ 

20 วิทยากร โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร การเป็น
ข้าราชการที่ดี รุ่นที่ 2 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องโครงสร้าง
องค์กรและระบบราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2557  

ข้าราชการ สป.ศธ บรรจุใหม่ 

 
  



พ.ศ. 2558  
 

 
ที ่

 
รายการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. วิทยากรหลักสูตรทักษะการคิดแห่งอนาคต การจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษท่ี 21 รุ่น 1 (13) 

ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 
สช. 

2. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  รุ่น ที่ 1 (14) 

ผอ./รอง ผอ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผอ./รอง ผอ กศน.จังหวัด 

3. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  รุ่น ที่ 2 (14) 

ผอ./รอง ผอ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผอ./รอง ผอ กศน.จังหวัด 

4. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้บริหารการศึกษาสู่การเป็น
ประชาคมอาเซียน  รุ่น ที่ 3 (14) 

ผอ./รอง ผอ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ผอ./รอง ผอ กศน.จังหวัด 

5. วิทยากรโครงการความร่วมมือเวทีผู้น าโรงเรียนในประชาคมอาเซียน 
(ASEAN School Leaders’ Dialoque) 

ผู้บริหารการศึกษา  

6. วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่
ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามวิทยฐานะ (18) 

ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

7 วิทยากรพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี ข้าราชากรบรรจุใหม่ 
8 วิทยากรหลักสูตรการพัฒนาทักษะกระบวนการคิดส าหรับครูระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ข้าราชการครู 

9 วิทยากรหลักสูตรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษา 
(STEM Education) ในโรงเรียน 

ข้าราชการครู 

10 วิทยากรการจัดท ารายงานการศึกษาส่วนบุคคล(IS) และการจัดท า
รายงานการศึกษากลุ่ม (GP) หลักสูตร นบส.ศธ.รุ่นที่ 5 

นักบริหารการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการและ

กระทรวงอ่ืน 
11 วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่

ความก้าวหน้าในวิชาชีพตามวิทยฐานะ (35) 
ข้าราชการครู 

12 วิทยากรหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ก่อนแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรองผู้อ านวยการสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ผู้บริหารสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

13 วิทยากร โครงการพัฒนาสถาบันพัฒนาการบริหารการศึกษา 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

เจ้าหน้าที่ สปป.ลาว 

14 วิทยากรหลักสูตรทักษะการคิดแห่งอนาคต การจัดการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 



 
ที ่

 
รายการ 

 
กลุ่มเป้าหมาย 

ในศตวรรษท่ี 21 รุ่น 2  สช. 
15 วิทยากรหลักสูตรทักษะการคิดแห่งอนาคต การจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษท่ี 21 รุ่น 3  
ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพฐ. 

สช. 
 


