ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร Work Shop & Presentation

โครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร : การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสีป่ ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ทีส่ อดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปีถืถอื เป็นองค์ประกอบและยุทธศาสตร์
ทธศาสตร์ที่สําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย
ระดับมหภาค ภายใต้แผนยุ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นรวมถึง Thailand 4.0 ซึ่งต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันจึงจะเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบ เด็กก่อนวัยเรียนและเด็กปฐมวัยถือเป็นทรัพยากรทุนมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต
ทั้งนี้การจะพัฒนาได้ต้องเริ่มจากกระบวนการฝึกอบรมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งระบบตั้งแต่ครูผู้สอนผู้บริหารสถานศึกษา
ผู้นําองค์กรและผู้นําชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสและความ
ท้าทายใหม่ในการบริ
ในการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยนพลิกโฉมเพื่อก้าวข้ามต่ออุปสรรคต่างๆ ทั้งด้าน
สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ผู้บริหารการศึกษาและผู้นําท้องถิ่นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และแนวคิดใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในยุคการแข่งขันเสรีไร้พรมแดนบนฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทั้งนี้ระบบการศึกษา ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและระบบบริหารการศึกษาต้องมีความเข้มแข็ง
ควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกันมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาที่ชัดเจนสนองตอบเป้าหมายบริบทชุมชนสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทิศทางการบริหารประเทศและประชาคมอาเซียน
ศูน ย์บ ริก ารวิช าการ มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริน ทรวิ โรฒ ได้ ใ ห้ค วามสํ าคั ญต่ อ การพั ฒนากํ า ลัง คนในทุก มิ ติ
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยและบุคลากรการศึกษาในระดับท้องถิ่นและขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีการเติบโตอย่าง
เต็มศักยภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับผู้บริหารการศึกษาครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการหลักสูตรดังกล่าวฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัด
แผนพัฒนาการศึกษา แผนพัฒนาจังหวัด และนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้านการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียนและบุคลากร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในวันนี้จะเป็นพลเมืองแนวคิดใหม่ของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีคุณภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1
เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ปฎิ ทิ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ขั้นตอนการปฏิบัติทั้ง 13 ขั้นตอน (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท
0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
สี่ปี (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559 แนวทางการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี
( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559 (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
2.4 เพือ่ ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี
แผนการศึกษาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 , Thailand 4.0 แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด / แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดวิสัยทัศน์ใหม่ในการคิดวิเคราะห์และการเขียนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในบริบท
ของท้องถิ่นตนเองเพือ่ ใช้ประกอบข้อมูลในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ที่ปรึกษาฯ
3.2 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้อํานวยการสํานัก/
กองการศึกษา /ศึกษานิเทศก์ / นักบริหารการศึกษา / นักวิชาการศึกษา / เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานการศึกษา
3.3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ครูผู้ดูแลเด็ก / ผช.ครูผู้ดูแลเด็ก / เจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน ศพด.
3.4 องค์กรหรือหน่วยงานผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาในชุมชน / ท้องถิ่น
3.5 หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารเห็นสมควรเข้ารับการอบรม
4. วิทยากรโครงการ
หน่วยงาน :
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยากร :
อาจารย์ พิมภัทร์ จิตตยานันทกุล ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ (ที่ปรึกษาโครงการ )
เลขานุการกลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ 9
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
และทีมวิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจําปีงบประมาณ 2560 (ตามประกาศรายชื่อวิทยากรเครือข่ายแผนฯ)
อาจารย์ พีระนุช ศิริสาคร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ

วิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนฯ ลําดับที่ 54 (หนังสือ มท 0816.2/ว 127 ลว 19 มค. 60)

อาจารย์ กิจพัฒน์ณกรณ์ สูงโคตร

วิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนฯ ลําดับที่ 254 (หนังสือ มท 0816.2/ว 127 ลว 19 มค. 60)

อาจารย์ ชลอ บุญเพ็ง

วิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนฯ ลําดับที่ 312 (หนังสือ มท 0816.2/ว 127 ลว 19 มค. 60)

5. รูปแบบการดําเนินงานจัดฝึกอบรม
บรรยายเนื้อหาหลักการ 40% เน้นการปฏิบัติจริง 60% โดยการแบ่งกลุ่ม Work Shop & Presentation ยกตัวอย่างเป็นกรณี
ศึกษา Case Study และนําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย / พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างเสริมความรู้ความ
เข้าใจและประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น
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6. วันเวลาและสถานที่
รุ่นที่ 16 วันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ. 2560 โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่
จังหวัด สงขลา
รุ่นที่ 17 วันที่ 29 - 30 เมษายน พ.ศ. 2560 โรงแรม ทวินโลตัส
จังหวัด นครศรีธรรมราช
รุ่นที่ 18 วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว (ปิ่นเกล้า) จังหวัด กรุงเทพมหานคร
7. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ 3,900 (สามพันเก้าร้อยบาท) ประกอบด้วยค่าห้องประชุมสัมมนา
ค่าทีมงานวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าแฟ้มเอกสาร เครื่องเขียน สมุด
โน้ต ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่ากระเป๋าเอกสาร CD ประกอบการอบรมพร้อมตัวอย่างงานฉบับแก้ไขได้สามารถ
นําไปปรับใช้ได้จริงในศูนย์ฯ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าบริหารงานโครงการฯ (อัตราค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พักและ
อาหารเย็น) โดยใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 2 ข้อ 28 (1) ค่าที่พัก
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจ่ายจากต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
8. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปฎิทินการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.2
ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางและขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
( พ.ศ.2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.3 ผู้เข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิน่ สี่ปี ( พ.ศ. 2561 –
2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559
8.4 ผู้เข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค แผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี แผนการ
ศึกษาชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 , Thailand 4.0 / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /
แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8.5 ผู้เข้าอบรมมีวิสัยทัศน์ใหม่ในการคิดวิเคราะห์และการเขียนโครงการเชิงยุทธศาสตร์ในบริบทท้องถิ่นตนเอง
ประกอบในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาอบรมอย่างน้อย 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการอบรม
จากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. การชําระค่าลงทะเบียน

ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัญชีหลัก)
บัญชีเลขที่ ๙๘๒ – ๔ – ๑๔๑๑๐ – ๓ ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร
(จํานวนเงิน 3,900 บาท สามพันเก้าร้อยบาท) พร้อมส่งแฟ๊กซ์ยืนยันที่เบอร์ ๐๒- ๐๖๓ ๖๖๘๖
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd
E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama
E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830
E-mail : diangsa2830@gmail.com
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : http://cas.swu.ac.th
3

ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Center for Academic Services of Srinakharinwirot University

กําหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร Work Shop & Presentation

โครงการหลักสูตรอบรมการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัยแบบบูรณาการในบริบทท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลักสูตร : การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสีป่ ี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิน่ สีป่ ี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
รายชื่อวิทยากร

- อาจารย์ พีระนุช ศิริสาคร นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
- อาจารย์ กิจพัฒน์ณกรณ์
ณกรณ์ สูงโคตร
- อาจารย์ ชลอ บุญเพ็ง
ทีมวิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ 2560
ตารางอบรมวันที่ 1
เวลา
หัวข้อ
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐ ลงทะเบียน / รับเอกสาร / พิธีเปิด
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐ ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว1316 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2559)
๐๙.๓๐ - ๑๐.3๐ ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( พ.ศ.2561 – 2564)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 6056 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2559
๑๐.3๐ - ๑๐.45
พักเบรค
๑๐.45 - ๑1.30 ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
( พ.ศ. 2561 – 2564 ) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2559
(หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559)
ศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค
๑1.30 - ๑๒.๐๐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี / แผนการศึกษาชาติ 15 ปี / แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 / Thailand 4.0 / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัด /
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / (ร่าง) พ.ร.บ.การศึกษาปฐมวัย
(อยู่ระหว่างดําเนินงานเตรียมยกร่างโดยสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ Work Shop กิจกรรมฝึกปฏิบัติ แบ่งกลุ่มเพื่อนําเสนองาน
การจัดทํา “แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี” ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี 11 ขั้นตอนและการเก็บรวบรวมข้อมูล
-การศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาที่สถานศึกษาต้องแก้ไข จากล่างขึ้นบน ( Bottom – up )
ความต้องการของสถานศึกษา / และปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders
-การศึกษาข้อมูลจากบนลงล่าง (Top – down)
นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา / มาตรฐานการศึกษา / การประกันคุณภาพการศึกษา /หลักสูตร
นโยบายหน่วยงานต้นสังกัด

หมายเหตุ
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๑๔.๓๐ - ๑๔.45
๑๔.45 - ๑๖.15

พักเบรค
Work shop การศึกษาความเป็นไปได้ ( Feasibility Study ) โดยใช้เทคนิค (SWOT Analysis)
ร่วมระดมสมองการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (5 ครั้ง) เพื่อนําผลการวิเคราะห์มากําหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย และกลยุทธที่มีความเป็นไปได้

ตารางอบรมวันที่ 2
เวลา
๐8.50 - ๑๐.3๐
๑๐.3๐ - ๑๐.45
๑๐.45 - ๑๑.๒๐

๑๑.2๐ - ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐
๑๔.๓๐ - ๑๔.45
๑๔.45 - ๑6.00
๑6.00 - ๑๖.15

หัวข้อ
Work Shop กิจกรรมฝึกปฏิบัติ นําเสนองาน (ต่อ)
พักเบรค
Work Shop กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
-การปรับปรุงแผน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ. 2560 – 2563 )
และแผนพัฒนาการศึกษาสามปี ( พ.ศ. 2560 – 2563
Work Shop กิจกรรมฝึกปฏิบัติ
-การจัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และการประกาศใช้
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-ความสัมพันธ์ของแผนฯและงบประมาณทางการศึกษา
-ตัวอย่างโครงการ/การใช้เงิน / กิจกรรมจําแนกตามยุทธศาสตร์และกลยุทธในการจัดการศึกษา
-ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาการศึกษาสีป่ ีไปสู่การปฏิบัติ
พักเบรค
-กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ / สรุปประเมินผลการจัดอบรม
สอบถามปัญหา - มอบวุฒิบัตร

หมายเหตุ

หมายเหตุ : กําหนดการตารางอบรมเหมือนกันทั้ง 3 รุ่น / สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
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