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แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๑

รหสัโครงการ EDU…....... 
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็น 
 วิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญ  ครั้งที่ 10 
ความสอดคลอ้ง เป้าประสงค์ที่ .....๔.....  ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพที่ ........๙,๑๐........... 
ลักษณะโครงการ (   )  เดิม (  )  ต่อเน่ือง (  )  ใหม ่
ผู้รบัผดิชอบโครงการ ภาควิชาการจัดการเรียนรู้คณะศึกษาศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 
หลกัการและเหตผุล 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  โดยสํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน (สพค.)  สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษา (สคบศ.) ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา
หรือหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  ได้จัดทําหลักสูตรและคูม่ือการพัฒนาข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา 
ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและวิทยฐานะเช่ียวชาญข้ึน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่  
ก.ค.ศ. กําหนดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.  ๒๕๔๗ มาตรา ๘๐ 
บัญญัติใหม้ีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งต้ังให้ดํารง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ  
เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ในอันที่จะทําให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ราชการ และได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา จํานวน ๒๗ แห่ง  
เป็นหน่วยดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่ึงในสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมเป็นหน่วยพัฒนาในครั้งน้ี  
โดยจะดําเนินโครงการอบรม ๔ หลักสูตร ได้แก่ หลกัสูตรการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ  หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเช่ียวชาญ  หลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครู
ชํานาญการพิเศษ  และหลกัสูตรการพัฒนาก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูเช่ียวชาญ  ตามวิสัยทัศน์ 
ในการบริการวิชาการของคณะศึกษาศาสตร์ คือ เป็นศูนย์กลางการบริการทางวิชาการ เป็นแหล่งอ้างอิง  
และคลังความรู้ทางวิชาการศึกษาศาสตร์ของประเทศท่ีทุกภาคส่วนให้การยอมรับและเชื่อมั่นในผลงานที่เป็น 
ที่ประจักษ์ในระดับประเทศและในระดับนานาชาติ 
 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ 
 ๒. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ
ผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการเช่ียวชาญ 
 ๓. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ            
ครูชํานาญการพิเศษ 
 ๔. เพ่ือพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งต้ังให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะ             
ครูเช่ียวชาญ 
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แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๒

ผลทีค่าดว่าจะได้รบั 
 ๑. ได้บริการวิชาการให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒. เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์  สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  สํานักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพค.)  และ สถาบันพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา (สคบศ.) 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 ครั้งที่ 10  วันที่   1 – 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7    
 

กําหนดการ 
บัดน้ี – 3  ตุลาคม พ.ศ. 2557 รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการผ่าน สพม./ สพป. หรือต้นสังกัด 
บัดน้ี – 3  ตุลาคม พ.ศ. 2557 รับชําระค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย 

6  ตุลาคม พ.ศ. 2557 ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิเข้ารว่มโครงการ 
11 – 18 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7   อบรมตามหลักสูตร 
11 – 24 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7   ประเมินผลสมัฤทธ์ิและประเมินโครงการ 
25 – 31 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7   จัดทํารายงานโครงการ 

 
     *หลักสูตรอบรมวิทยฐานะเช่ียวชาญ  ระยะเวลา  ๕  วัน  รวม  ๔๐  ช่ัวโมง 
 **หลักสูตรอบรมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ระยะเวลา  ๔  วัน รวม ๓๖  ช่ัวโมง 
 
สถานทีด่าํเนนิการ 
 โรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา   
กลุ่มเป้าหมาย   
 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ทีส่มัครเข้าร่วมโครงการ รุ่นละ ๔๐ - ๔๕ คน 
     หลักสูตรอบรมวิทยฐานะเช่ียวชาญ  ๒  รุ่น  จาํนวน  ๘๐  คน  
 หลักสูตรอบรมวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   4  รุ่น จํานวน 160  คน 
  
ทีป่รกึษาโครงการ 
 รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  แย้มกสิกร  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
ผู้รบัผดิชอบโครงการ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลรัตน์  จตุรานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
๒. อาจารย์ ดร.สิราวรรณ  จรสัรวีวัฒน์    
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แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๔

กําหนดการอบรม 
หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มี 

และเลื่อนเปน็วิทยฐานะครูชาํนาญการพเิศษ 
 
วันที ่11  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 
วันที ่12  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ(ต่อ) 
 
วันที ่13  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู (ต่อ) 
 
วันที ่14  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 
หมายเหต ุ  กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
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๕

กําหนดการอบรม 
หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มี 

และเลื่อนเปน็วิทยฐานะครูชาํนาญการพเิศษ 
 
วันที ่15  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ เทคนิคการออกแบบการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
 
วันที ่16  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ(ต่อ) 
 
วันที ่17  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ ความเป็นครู (ต่อ) 
 
วันที ่18  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การวางแผนกลยุทธ์เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
 
หมายเหต ุ  กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
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๖

กําหนดการอบรม 
หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มี 
และเลื่อนเปน็วิทยฐานะผู้อํานวยการและรองผู้อํานวยการชํานาญการพเิศษ 

 
วันที ่15  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ 
 
วันที ่16  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความสําเร็จ 
 
วันที ่17  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
 
วันที ่18  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบรหิารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบรหิารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๓ 
 
หมายเหต ุ  กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      หน้า 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๗

กําหนดการอบรม 
หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มี 

และเลื่อนเปน็วิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ 
 
วันที ่11  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน (ต่อ) 
วันที ่12  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ พัฒนาความเป็นผู้นําทางวิชาการ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ การพัฒนาความเป็นผู้นําทางวิชาการ (ต่อ) 
วันที ่13  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓  ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู(ต่อ) 
วันที ่14  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น. น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ต่อ) 
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ 
วันที ่15  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การนาเสนอแนวทางการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย

เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน 
๑๒.๑๕ – ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ – ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ การนาเสนอแนวทางการสร้างหรือการปฏิบัติงานเป็นเครือข่าย

เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ต่อ) 
 
หมายเหต ุ  กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
 
 
 
 
 
 



      หน้า 
 

แผนปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๖ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

๘

กําหนดการอบรม 
หลกัสตูรการพฒันาข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษาก่อนแตง่ตั้งให้มี 

และเลื่อนเปน็วิทยฐานะผู้อานวยการและรองผู้อานวยการเช่ียวชาญ 
 

วันที ่14  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
วันที ่15  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ กลยุทธ์การบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
วันที ่16  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ภาวะผู้นําทางวิชาการ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบรหิารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
วันที ่17  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ อุดมการณ์ในการบรหิารจัดการสถานศึกษาสู่การปฏิบัติ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม

และการสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
๑๗.๑๕ - ๑๘.๐๐ น.  ทดสอบความรู้ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ – ๓ 
วันที ่18  ตุลาคม พ.ศ. 2557 
๐๘.๐๐ - ๑๒.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม

และการสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
๑๒.๑๕ - ๑๓.๐๐ น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓.๐๐ - ๑๗.๑๕ น.  หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่หรือพัฒนานวัตกรรม

และการสร้างเครือข่ายที่เก่ียวข้องกับงานในหน้าที่ 
 
หมายเหต ุ  กําหนดการอบรมอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม   
 พักรับประทานอาหารว่าง  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.  ของทุกวัน 
 


