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ประวัติและประสบการณ์
นายนิวัลชัย โคตรพัฒน์
ตาแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ)
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3
*************
1. ประวัติส่วนตัว เกิด วันที่ 9 มกรำคม 2505 ที่ บ้ำนหนองห้ำง ต.หนองห้ำง อ.กุฉินำรำยณ์
จ.กำฬสินธุ์
2. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิและวิชาเอก
ป. 7
ม.5
ค.บ.(วิชำเอกภำษำไทย/วิชำโท
ภำษำอังกฤษ))
ค.ม.(กำรบริหำรกำรศึกษำ)

ปีที่สาเร็จการศึกษา
พ.ศ.2517
พ.ศ.2522
พ.ศ.2527
พ.ศ. 2545

สถาบัน
ร.ร.หนองห้ำงอำนวยวิทย์
ร.ร.บัวขำว อ.กุฉินำรำยณ์
วิทยำลัยครูมหำสำรคำม
สถำบันรำชภัฎอุบลรำชธำนี

3. ประวัติการรับราชการ (จำกเริ่มรับรำชกำรจนถึงปัจจุบัน แสดงเฉพำะที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใน
ระดับที่สูงขึ้นแต่ละระดับ และกำรเปลี่ยนแปลงในกำรดำรงตำแหน่งในสำยงำนต่ำงๆ)
วัน เดือน ปี

ตาแหน่ง

23 พฤษภำคม 2527 อำจำรย์ 1 ระดับ 3
30 กันยำยน 2530 เจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรงำนทั่วไป 3 ปฏิบัติหน้ำที่
จนท.พัสดุ
1 ตุลำคม 2531 หัวหน้ำงำนประสำนงำน (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 4 )
1 ตุลำคม 2534 หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 5)
29 กรกฎำคม 2537 หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 6 )
16 เมษำยน 2544 หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป (เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 6)

อัตรา
เงินเดือน
(บำท)
2,765
3,325

สังกัด
สปอ.เมืองมุกดำหำร
สปจ.มุกดำหำร

3,745

สปจ.มุกดำหำร

6,230

สปอ.เมืองอุบลรำชธำนี

9,740

สปอ.เมืองอุบลรำชธำนี

17,230

สปอ.ม่วงสำมสิบ
จ.อุบลรำชธำนี

2
10 มีนำคม 2546
7 กรกฎำคม 2546
29 ธันวำคม 2549
15 มีนำคม 2552
1 เมษำยน 2552
1 ตุลำคม 2552
1 เมษำยน 2553
1 ต.ค.2553
1 เม.ย.2556
1 ตุลำคม 2556

หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป(เจ้ำหน้ำที่
บริหำรงำนทั่วไป 7ว )
หัวหน้ำกลุ่มงำนติดตำมประเมินผลและ
รำยงำน (เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 7ว)
หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน (เจ้ำหน้ำที่
วิเครำะห์นโยบำยและแผน 8)
หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน(นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ)
หัวหน้ำกลุ่มนโยบำยและแผน(นักวิเครำะห์
นโยบำยและแผนชำนำญกำรพิเศษ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
พิเศษ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
พิเศษ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
พิเศษ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
พิเศษ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน
(นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร
พิเศษ)

19,020

สปอ.ม่วงสำมสิบ

20,320

สพท.อุบลรำชธำนีเขต 1

33,370

สพท.อุบลรำชธำนีเขต 3

39,280

สพท.อุบลรำชธำนีเขต 3

39,930

สพท.อุบลรำชธำนีเขต 3

41,230

สพท.อุบลรำชธำนีเขต 3

42,490

สพท.อุบลรำชธำนีเขต 3

43,880

สพป.อุบลรำชธำนีเขต 3

53,080
(เต็มขั้น)

สพป.อุบลรำชธำนีเขต 3

53,080

สพป.อุบลรำชธำนีเขต 3

(เงินค่ำตอบแทน
พิเศษ1,405.85)

4. ประวัติการฝึกอบรมและดูงาน
ปี ระยะเวลา
หลักสูตร/โครงการ
2528
3 วัน
โครงกำรสุขศึกษำสำยกำรศึกษำ
2531
3 วัน
อบรมหลักสูตร กำรรักษำควำมมั่นคงของชำติสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
2533
2 วัน
อบรมหลักสูตรควำมรู้เบื้องต้นทำงกฎหมำย
2536
3 วัน
พนักงำนวิทยุสื่อสำรกระทรวงศึกษำธิกำร
2536
3 วัน
หลักสูตรโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรวำงแผน
2538
7 วัน
หลักสูตรโครงกำรอบรมคอมพิวเตอร์แก่ข้ำรำชกำร
ตำมมติคณะรัฐมนตรี รุ่นที่ 8

สถาบัน
สปจ.มุกดำหำร
กอ.รมน. จว.มห.
กรมอัยกำร
สปจ.อุบลรำชธำนี
สปจ.อุบลรำชธำนี
มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

3
2540

4 วัน

2541

2 วัน

2541

1 วัน

2542

9 วัน

2542

2 วัน

2542

1 วัน

2542

3 วัน

2543

3 วัน

2543

1 วัน

2543

1 วัน

2543
2545

15 วัน
3 วัน

2545

3 วัน

2545
2545

2 วัน
2 วัน

2545

2 วัน

2548

1 วัน

ศึกษำดูงำนกำรดำเนินตำมแผนงำน / โครงกำร กำร
บริหำรงบประมำณของสำนักงำนกำรประถมศึกษำ
จังหวัดเชียงใหม่, เชียงรำย
กำรอบรมสัมมนำโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพ
กำรจัดทำแผนงำนและงบประมำณ
อบรมเชิงวิชำกำรเพื่อพัฒนำผลงำนควำมชำนำญและ
ประสบกำรณ์
หลั ก สู ต ร ผู้ จั ด รำยกำรวิ ท ยุ ก ระจำยเสี ย งและวิ ท ยุ
โทรทัศน์
หลักสูตรโครงกำรเผยแพร่ควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำยด้ำน
กำรบังคับคดีและวำงทรัพย์แก่ประชำชนทั่วไป
งำนเกษตรกรรมเพื่ อ พั ฒ นำเศรษฐกิ จ แบบพอเพี ย ง
ตำมแนวพระรำชดำริ
กำรอบรมฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ำรพั ฒ นำบุ ค ลำกรเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรบริหำรงบประมำณ
อบรมหลักสูตร โครงกำรพัฒนำบุคลำกรในกำรจัดทำ
แผนและกำรบริหำรงบประมำณ
อบรมกฎหมำยเบื้ อ งต้ น ในโครงกำรเผยแพร่ ค วำมรู้
ทำงกฎหมำย
อบรมหลั ก สู ต รเกี่ ย วกั บ รั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมำย
เลือกตั้งระบบใหม่
ฝึกอบรมครูสอนภำษำอังกฤษระดับประถมศึกษำ
กำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์
ออมทรัพย์
กำรบริหำรกำรจัดกำรศึกษำในโรงเรียนขนำดเล็กตำม
แนวทำงกำรกระจำยอำนำจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ปฏิบัติกำรระบบงบประมำณแบบมุ่งเน้นผลงำน
โครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรวำงแผนและกำร
บริหำรงบประมำณ
อบรมสัมมนำกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนตำมโครงกำร
กิจกรรมชุมชนไทยรักไทย
ฝึกอบรมหลักสูตรเฉพำะทำงสำหรับกรรมกำร
ดำเนินกำรสหกรณ์

สปจ.อุบลรำชธำนี
สปจ.อุบลรำชธำนี
สมำคมข้ำรำชกำรพลเรือน
สปช.
สถำบันกำรประชำสัมพันธ์
กรมประชำสัมพันธ์
สภำทนำยควำม
จ.อุบลรำชธำนี
กองพันที่ 2
กรมทหำรรำบที่ 6
สปจ.อุบลรำชธำนี
สปจ.อุบลรำชธำนี
สภำทนำยควำม
จ.อุบลรำชธำนี
คณะกรรมกำร
กำรเลือกตั้ง
จ.อุบลรำชธำนี
สปช.
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สถำบันพัฒนำกำรเมือง
สปจ.อุบลรำชธำนี
สปจ.อุบลรำชธำนี
สถำบันพัฒนำกำรเมือง
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์
แห่งประเทศไทย จำกัด

4
2549

30 วัน

ฝึกอบรมหลักสูตร TQM : Total Quality
Management

2549

3 วัน

2551

5 วัน

ฝึกอบรมกำรติดตำมประเมินผลและรำยงำนกำร
ดำเนินงำนตำมนโยบำยและแผนภำครัฐ โดยเทคนิค
โปรแกรม SC : Scorecard-Cockpit
นักวำงแผนกลยุทธ์

2552
2555

5 วัน
3 วัน

2555

3 วัน

กรมส่งเสริมสหกรณ์
ร่วมกับบริษัท NTU
ประเทศไทย จำกัด
ภำคเอกชน โดย
ดร.วีระเดช เชื้อนำม

สพฐ.ร่วมกับจุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย
กำรจัดเก็บข้อมูลพื้นฐำนทำงกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 52 สพฐ.
อบรมหลักสูตรกำรพัฒนำผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้ำที่ติดตำม สพฐ.
ตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
อบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติกำรโปรแกรมสนับสนุนกำร สพฐ.
บริหำรจัดกำรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ(Area
Management Support System :AMSS++)

5. ผลงานหรืองานสาคัญในตาแหน่ง ที่ปรากฏ
พ.ศ.2535 เป็นกรรมกำรจัดงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 54 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ.2538 ร่วมวิจัยทัศนคติของประชำชนตำมโครงกำรกำรจัดทำสัญลักษณ์ตัวแทน เอกลักษณ์
จังหวัดอุบลรำชธำนี
พ.ศ.2541 เป็นกรรมกำรคุรุสภำอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
พ.ศ.2542 เป็ นวิทยำกรบรรยำยกำรอบรมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรจัดกำรศึกษำใน
โรงเรียนประถมศึกษำในสังกัด ตำมนโยบำย 4 ประกัน รวม 4 รุ่น ๆ ละ 350 คน ณ หอประชุม
สำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนี
 เป็นวิทยำกรบรรยำยกำรอบรมครู โครงกำรประชุมปฏิบัติกำรจัดทำแผน
และกำรบริหำรงบประมำณ ปี 2542 ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลรำชธำนี
 เป็นวิทยำกรเผยแพร่ควำมรู้สำระบัญญัติกฎหมำยประกอบพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก่หัวหน้ำงำนในสำนักงำนกำรประถมศึกษำจังหวัดอุบลรำชธำนี รวม
75 คน ณ หอประชุม สปจ.อุบลรำชธำนี
พ.ศ.2543 เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ ำ รำชกำรสั ง กั ด กระทรวง
ศึกษำธิกำรอุบลรำชธำนี จำกัด
 เป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง บทบำทกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนต่อกำรพัฒนำ
กำรศึกษำในสถำนศึกษำ ทั้งระดับกลุ่มโรงเรียน และระดับอำเภอ ปีงบประมำณ 2543
พ.ศ.2544 เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ ำ รำชกำรสั ง กั ด กระทรวง
ศึกษำธิกำรอุบลรำชธำนี จำกัด

5
 เป็นวิทยำกำรบรรยำยกำรอบรมรำชกำรครู ผู้ปฏิบัติหน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดทำ
แผนปฏิ บั ติ ก ำรและเจ้ ำ หน้ ำ ที่ พั ส ดุ ร ะดั บ โรงเรี ย น ณ ห้ อ งประชุ ม ชั้ น 3 สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู
อุบลรำชธำนี จำกัด
 เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ เรื่อง บทบำทกรรมกำรสถำนศึกษำกับกำร
พัฒนำโรงเรียนสู่มำตรฐำน ในกำรอบรมกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน ปีงบประมำณ 2544
ณ ห้องรีเจ้นท์บอลรูม โรงแรมรีเจ้นท์พำเลซ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
 เป็นวิทยำกรบรรยำย เรื่อง “กำรบริหำรโรงเรียนเชิงระบบกับกำรพัฒนำ
โรงเรียนสู่มำตรฐำน” กำรอบรมพัฒนำผู้บริหำรสถำนศึกษำตำมแนวทำงปฏิรูปกำรศึกษำ
เมื่อวันที่ 3 สิงหำคม 2544 ณ ห้องประชุม เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี
พ.ศ.2545
เป็ น ผู้ ต รวจสอบกิ จ กำรสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ข้ ำ รำชกำรสั ง กั ด กระทรวง
ศึกษำธิกำรอุบลรำชธำนี จำกัด
 เป็นวิทยำกรกำรอบรมโครงกำรกิจกำรชุมชนไทยรักไทย โดยกำรสนับสนุน
งบประมำณจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง(กกต.)
 เป็นวิทยำกรกรกำรอบรมโครงกำรพัฒนำประสิทธิภำพกำรประเมินตนเอง
กำรรำยงำนผล กำรจัดทำธรรมนูญโรงเรียน และกำรจัดทำแผนระดับโรงเรียน เมื่อวันที่ 19
เมษำยน 2545 ณ ห้องประชุมอำคำรอเนกประสงค์โรงเรียนม่วงสำมสิบ(อำนวยปัญญำ)
 เป็นวิทยำกรกำรอบรมโครงกำรพัฒนำกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน เมื่อวันที่ 7
มิถุนำยน 2545 ณ ห้องรีเจนท์บอลรูม โรงแรมรีเจ้นท์พำเลซ อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
 เป็ น วิ ท ยำกรบรรยำยเรื่ อ ง กำรบริ ห ำรงบประมำณแบบมุ่ ง เน้ น ผลงำน (PBB)
ณ ห้องประชุมโรงพยำบำลอำเภอม่วงสำมสิบ จังหวัดอุบลรำชธำนี
พ.ศ.2546 เป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรสังกัดกระทรวง
ศึกษำธิกำรอุบลรำชธำนี จำกัด
พ.ศ. 2547 – 2550 เป็นกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรอุบลรำชธำนี จำกัด (2 สมัย)
พ.ศ. 2549 เป็นพิธีกรเวทีกลำงจัดประกวดกำรแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้ำนและร่วมสมัย ในงำน
กำชำดและงำนปีใหม่จังหวัดอุบลรำชธำนี ประจำปี 2549
 ปฏิบัติหน้ำที่กรรมกำรประเมินครูเพื่อให้ได้รับวิทยฐำนะชำนำญกำร สำนักงำนเขตพื้นที่
กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 1
 ปฏิบัติหน้ำที่ผู้เชี่ยวชำญกำรกำหนดหลักสูตรกำรฝึกอบรมกำรคิดวิ เครำะห์ สังเครำะห์
แก่ครูผู้สอนคณิตศำสตร์,วิทยำศำสตร์(ช่วงชั้นที่ 1 – 2 ) สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำอุบลรำชธำนี เขต
1
 เป็ น เลขำนุ ก ำรคณะท ำงำนกำรปฏิ บัติ ง ำนตำมแผนยุ ทธศำสตร์ก ำรพั ฒ นำจั ง หวั ด
อุบลรำชธำนี/กลุ่มจังหวัด (งบ CEO)ปีงบประมำณ 2549 สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึ กษำอุบลรำชธำนี
เขต 1
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พ.ศ. 2551- ปัจจุบัน เป็นอุปนำยกสมำคมนักวำงแผนกำรศึกษำไทย สพฐ.
พ.ศ. 2552
 ร่วมประชุมปฏิบัติกำรจัดทำยุทธศำสตร์พัฒนำกำรศึกษำเฉพำะพื้นที่ในจังหวัดที่มี
อำณำเขตติดต่อกับประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ของกระทรวงศึกษำธิกำร เมื่อวันที่ 2-6
มิถุนำยน 2552
 เป็นวิทยำกรร่วมเสวนำเรื่อง “กำรศึกษำไทยไปทำงไหนดี” เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน
2552 ณ ห้องประชุม บัวทิพย์ ศูนย์ ศิลปวัฒนธรรมกำญจนำภิเษก สถำบันรำชภัฏอุบลรำชธำนี จัดโดย
สำนักงำน สสส. และหนังสือพิมพ์ไทยโพสท์
6. เหตุการณ์สาคัญๆ ในชีวิตราชการซึ่งช่วยบ่งบอกถึงบุคลิกลักษณะสาคัญ
10.1 สอบได้บรรจุและแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครู สังกัด สปจ.มุกดำหำร (ปี 2527 )
10.2 ได้รับเกียรติบัตรชนะกำรประกวดคัดเลือกเป็นครูดีเด่นของ จ.มุกดำหำร เนื่องในวันครู ปี
2528
10.3 ได้รับกำรเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้น ปี 2528 ในกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนครั้งแรก
10.4 ได้รับเกียรติบัตรชนะกำรคัดเลือกเป็นครูเพชร(เพชรในตม) ระดับจังหวัด เนื่องในวันครู ปี
2529 จ.มุกดำหำร
10.5 รับโล่รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญดีเด่น สปจ.อุบลรำชธำนี ปี 2537 จำก ฯพณฯ รอง
นำยกรัฐมนตรี (นำยศุภชัย พำนิชภักดิ)์
10.6 ชนะกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรคุรุสภำอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี พ.ศ. 2541
10.7 ชนะกำรเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรอุบลรำชธำนี จำกัด 5 ปีซ้อน ปี 2542 – 2546
10.8 ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนำยกสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครูอำเภอม่วงสำมสิบ
จ.อุบลรำชธำนี พ.ศ. 2545 - 2549
10.9 ชนะกำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรดำเนินกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ข้ำรำชกำรสังกัด
กระทรวงศึกษำธิกำรอุบลรำชธำนี จำกัด 2 สมัย ปี 2547- 2548 และปี 2549-2550
10.10 เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิทยำลัยสำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี 2549- 2551
10.11 เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้ำที่ติดตำมตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน
ประจำสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำอุบลรำชธำนี เขต 3
7. ความสามารถพิเศษ ความชานาญพิเศษ และทักษะที่ทาให้ประสบความสาเร็จ
ควำมสำมำรถพิเศษ ควำมชำนำญพิเศษ และทักษะที่ทำให้ประสบควำมสำเร็จ มีหลำย
ประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส่วนที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนกำรบริหำรกำรศึกษำในตำแหน่งผู้อำนวยกำร กลุ่ม
นโยบำยและแผน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ เช่น
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- สำมำรถบริหำรตน บริหำรคน บริหำรงำนในหน้ำที่รับผิดชอบได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
- สำมำรถวิเครำะห์นโยบำยและแผนสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นระบบ
- มีควำมรู้ด้ำนภำษำไทย ภำษำอังกฤษ และพูด อ่ำนเขียนภำษำไทยเป็นแบบ
แผนได้เป็นอย่ำงดี
- มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ สื่ออิเลคทรอนิกส์ที่ทันสมัยเพื่อกำรบริหำร
กำรศึกษำ สำมำรถควบคุม ตรวจสอบ กำกับ กำรปฏิบัติงำนโดยระบบเทคโนโลยี Program Computer
network ได้เป็นอย่ำงดี
- สำมำรถเป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมรู้ทำงวิชำกำรได้หลำยสำขำ เช่นกำร
บริหำรกำรศึกษำ งบประมำณและกำรบริหำรงบประมำณ
- มีควำมรู้ด้ำนเทคนิคกำรติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำระดับกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำได้เป็นอย่ำงดี
- สำมำรถจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำน กำรวิเครำะห์งบประมำณ กำรจัดตั้งงบประมำณ
จัดสรรงบประมำณ ได้ถูกต้องเหมำะสมกับปัญหำและสภำพควำมเป็นจริงของหน่วยงำนในสังกัด
- ได้รับบัตรอนุญำตจำกกรมประชำสัมพันธ์ ในกำรเป็นผู้ประกำศทำงสถำนี
วิทยุโทรทัศน์
- มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรบริหำรจัดกำรในกลุ่ม กลุ่มงำน โครงกำรที่
รับผิดชอบเป็นอย่ำงดี
- มีควำมเป็นผู้นำ และผู้ตำมที่ดี
- เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ดีกับเพื่อร่วมงำน ผู้บริหำรกำรศึกษำ ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ ข้ำรำชกำรหน่วยงำนอื่น และประชำชนทั่วไป
- เป็นผู้นำทำงสังคม เช่น เคยเป็นกรรมกำรคุรุสภำอำเภอเมืองอุบลรำชธำนี, เคยเป็น
อุปนำยกสมำคมผู้ประกอบวิชำชีพครูอำเภอม่วงสำมสิบ จ.อุบลรำชธำนี เป็นกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิวิทยำลัย
สำรพัดช่ำงอุบลรำชธำนี, เป็นกรรมกำรสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ เป็นต้น
- สำมำรถประสำนงำนและให้บริกำรแก่ข้ำรำชกำรหน่วยงำนอื่นได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
- เป็นวิทยำกรบรรยำยให้ควำมด้ำนกำรจัดทำแผนพัฒนำกำรศึกษำของสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำ สถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจำปี
- เป็นผู้ให้คำปรึกษำของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ ผู้บริหำร
ครู และบุ คลำกรทำงกำรศึกษำอื่นในสถำนศึกษำ ด้ำนกำรจัดทำแผน กำรจัดทำร่ำงคุณลั กษณะเฉพำะ
ครุภัณฑ์ และกำรวำงแผนกำรบริหำรสถำนศึกษำเชิงกลยุทธ์มุ่งสู่คุณภำพตำมำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
*******

