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1 กระบี่ คลองท่อม ทต. คลองท่อมใต้ นาย สุภาษิต กัณฐสุทธิ์
2 กระบี่ อ่าวลึก ทต. อ่าวลึกใต้ นาย ทนาพร พุฒิกรดุรงค์
3 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม. ท่าเรือพระแท่น นาง สุธาวัลย์ แจ้งประจักษ์
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. กาญจนบุรี นาง ฐิติพร รุ่งเช้า
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. กาญจนบุรี นาง ดุจดาว กิจธนาก าจร
6 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ. กาญจนบุรี น.ส. นพสร ยางจิตร
7 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. กาญจนบุรี นาง นัยนา อังคุตรานนท์
8 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. กาญจนบุรี นาง นิสากร ทรัพย์ศิริ
9 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. กาญจนบุรี น.ส. เพ็ญนภา สีหาโคตร
10 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ. กาญจนบุรี น.ส. ลัดดาวัลย์ เอกจิต
11 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทม. กาญจนบุรี นาง สุรัชฎา นภีตะภัฏ
12 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อบจ. กาญจนบุรี นาง อัมพา ช านาญราช
13 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม. กาฬสินธุ์ นาง พัชรินทร์ พิมพะจันทร์
14 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม. กาฬสินธุ์ นาย มานิต เหล่ือมกุมมาร
15 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม. กาฬสินธุ์ นาง ศศิพรรณ โพธิแท่น
16 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม. ก าแพงเพชร นาง เพ็ญศรี ช่อพฤกษา
17 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ทม. ก าแพงเพชร น.ส. สุชีลา อภัยราช
18 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต. ลานกระบือ น.ส. สุกัญญา มะลิวงษ์
19 ขอนแก่น ชุมแพ ทม. ชุมแพ นาย ยุทธนา สัตพันธ์
20 ขอนแก่น พล ทม. เมืองพล นาง วชิราภรณ์ สิงห์ผล
21 ขอนแก่น พล ทม. เมืองพล นาย วิชิต ส าราญบ ารุง
22 ขอนแก่น พล ทม. เมืองพล นาย สุรชัย โสรินทร์
23 ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต. มัญจาคีรี นาย บรรเจิด พิมาลัย
24 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน. ขอนแก่น นาย กมลพงษ์ ทองดีนอก
25 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน. ขอนแก่น นาง เนื่องนิตย์ พาลี
26 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน. ขอนแก่น นาย บุญธรรม โบราณมูล
27 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน. ขอนแก่น นาง ยุภาพร โฆษิตพิมานเวช
28 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. หนองแก นาย เทพนคร นามวงษ์
29 จันทบุรี ขลุง ทม. ขลุง นาง ปุณณภา สุทธิสาคร
30 จันทบุรี ท่าใหม่ ทม. ท่าใหม่ นาย สังคม ค าศรี
31 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. จันทบุรี นาย เทพพิทักษ์ พลสวัสด์ิ
32 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. จันทบุรี น.ส. นิตยา ศุภพัฒน์
33 จันทบุรี สอยดาว ทต. ทับช้าง นาย สมสกุล รสชาติ
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34 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. บางวัวคณารักษ์ นาง ตรีรัตน์ รัตนวิโรจน์
35 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม. ชลบุรี นาย มณฑล ถาวรยิ่ง
36 ชัยนาท มโนรมย์ ทต. หางน้ าสาคร นาย สถาพร ทองไทย
37 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม. ชัยนาท นาย สมชาย พึง่น้อย
38 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทม. ชัยนาท นาง สุกัญญา คล้ายสมาน
39 ชัยนาท วัดสิงห์ ทต. วัดสิงห์ นาย สมหมาย พลายชุมพล
40 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาง จีรพันธ์ โมสิกะ
41 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาย สมมาตร ช่างแก้ว
43 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาย สราวุฒิ กุลแดง
44 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาง อนุตตรีย์ ศรีลาศักด์ิ
45 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาง อรวรรณ ศรีสวัสด์ิ
46 ชุมพร หลังสวน ทม. หลังสวน นาง วิรารัตน์ คงราช
47 เชียงราย ป่าแดด ทต. ป่าแดด นาง เทียมแข ลีหัวสระ
48 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต. ไชยปราการ น.ส. อมลรดา พุทธินันท์
49 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ น.ส. กนกวรรณ วงศ์เงิน
50 ตรัง เมืองตรัง ทน. ตรัง น.ส. พรพนา โพธิแ์ก้ว
51 ตรัง เมืองตรัง ทน. ตรัง นาง สุภาวดี อ่วมคง
52 ตรัง เมืองตรัง ทน. ตรัง น.ส. อรพินท์ สินธุเศรษฐ
53 ตาก แม่สอด ทน. แม่สอด น.ส. ชมพูนุช ปันทิ
54 ตาก แม่สอด ทน. แม่สอด น.ส. นิภาภรณ์ อินนาคกูล
55 ตาก แม่สอด ทน. แม่สอด น.ส. ปรัชญารัตน์ เพ็ชรก าแหง
56 ตาก แม่สอด ทน. แม่สอด น.ส. รสริน เต็มปล้ืม
57 ตาก แม่สอด ทน. แม่สอด นาง วาสนา เบ้านี
58 ตาก แม่สอด อบต. พระธาตุผาแดง นาง สุนิสา ทองมา
59 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน. นครปฐม นาย นพดล โตอดิเทพย์
60 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน. นครปฐม น.ส. นิรมล พิกุลทอง
61 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน. นครปฐม นาง ศิริพร ไม้ใหญ่เจริญวงศ์
62 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน. นครปฐม นาย สากล พุฒิมานรดีกุล
63 นครปฐม เมืองนครปฐม ทน. นครปฐม น.ส. อังคณา นิติรัตน์
64 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ตลาดแค นาย สุทัศน์ จีนกลาง
65 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. หนองไผ่ล้อม นาง ถวิล สมบูรณ์
66 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาย ปรเมศวร์ ชนะโรค
67 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาง สุชาดา ทางตะคุ
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68 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ทม. ทุง่สง นาย บุญถิ่น พันธ์ฤทธิด์ า
69 นครศรีธรรมราช ทุง่สง ทม. ทุง่สง นาย พรชัย เกื้อภักด์ิ
70 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม. ปากพนัง นาง กุหลาบ สุทธิภูล
71 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช นาย ชวนิตย์ นาคะสรรค์
72 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาย ไตรวัฒน์ ตรีสัตยพันธุ์
73 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช ส.ท. ประจวบเหมาะ ภักดีชน
74 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช นาง เมธพร นาคะสรรค์
75 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาง วิภารัตน์ สิโรรส
76 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาง อัญชลี ชูคล่ี
77 นครสวรรค์ ชุมแสง ทม. ชุมแสง ดร. ชนัญทิพย์ ภูวัชร์พิบูล
78 นครสวรรค์ ชุมแสง ทม. ชุมแสง นาง วาสนา วงศ์ซ่ือ
79 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ ทน. นครสวรรค์ น.ส. นฤมล บุญแสวง
80 นนทบุรี ปากเกร็ด ทน. ปากเกร็ด นาย สาโจน์ สุขสุเมฆ
81 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย กฤษฎา สมานหมู่
82 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง จิรพา จักรกลม
83 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี น.ส. ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม
84 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย เฉลิมชัย แสวงสุข
85 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง ชัญญรัช ตามประวัติ
86 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย เชิดศักด์ิ ดวงศิริโสภณ
87 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย ณัฐพงษ์ อ่อนมา
88 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย ธนวรรณ มณีรัตน์
89 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง นงลักษณ์ ช้างสาร
90 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง ปกิตตา จันทร์เทพ
91 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย ปราโมทย์ ค าโถ
92 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง รัชนี เคล่ือนคล้อย
93 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง ลัดดา เจริญเกษ
94 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง ศรินภัสร์ เพ็งมีศรี
95 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาย สมควร เสือเอก
96 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี น.ส. สวรรณใจ ไชยศรีรัมย์
97 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง สิรินาถ กล่ินช้าง
98 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี นาง สุวรรณา สังข์สุข
99 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบจ. นนทบุรี น.ส. อิษยา สาธรสันติกุล
100 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก ว่าที่ร.ต. ปกรณ์ ค ากอง



ล าดับ จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ

                  รายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที ่8                
 ระหว่างวันจันทร์ที ่10 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที ่9 ธันวาคม  2557

              ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
สังกัด ชื่อ-สกุล

101 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก นาย ภาคิน สติรักษ์
102 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก นาย ยุทธนา วังเพ็ชร์
103 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก นาง สิรนาถ แสงสุวรรณ
104 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก นาง สุจิตรา หมื่นพวงศ์
105 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก นาง สุนทรีย์ลักษณ์ วิมุตตา
106 น่าน เมืองน่าน อบจ. น่าน นาย เชิด อินวาทย์
107 ปทุมธานี ธัญบุรี ทน. รังสิต นาย อัศวิน คงเพ็ชรศักด์ิ
108 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อบจ. ปทุมธานี นาง ขนิษฐา บุญฉิม
109 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม. ประจวบคีรีขันธ์ นาง บัณฑิตา เลิศจันทร์เพ็ญ
110 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต. ท่าเรือ นาง วันเพ็ญ พานพิกุล
111 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน. พระนครศรีอยุธยา นาย ประดิษฐ์ วงษ์คูณ
112 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ. พระนครศรีอยุธยา นาง เยาวนาฏ พรรณานนท์
113 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน. พระนครศรีอยุธยา นาง ศรีจันทร์ ศิริบรรลือหาญ
114 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ทน. พระนครศรีอยุธยา นาง สุนีย์ ขันธสิทธิ์
115 พะเยา ปง ทต. ปง นาง รัชภรณ์ ชาญเชี่ยว
116 พะเยา เมืองพะเยา ทม. พะเยา น.ส. ฐิติรัตน์ ดวงเกิด
117 พัทลุง บางแก้ว ทต. บางเเก้ว นาง กัลยา อุทัยรังษี
118 พัทลุง เมืองพัทลุง ทม. พัทลุง น.ส. ชรัฏพร จิตชาญวิชัย
119 พิจิตร ตะพานหิน ทม. ตะพานหิน นาย โกวิท สุทธิพงษ์วิจิตร
120 พิจิตร ตะพานหิน ทม. ตะพานหิน นาย ธัชธรรม ศรีทา
121 พิจิตร ตะพานหิน ทม. ตะพานหิน นาง พัลลภา ศิริพงษ์
122 เพชรบุรี ชะอ า ทม. ชะอ า นาง จินดา คล้ านุช
123 เพชรบุรี ชะอ า ทม. ชะอ า นาย บุญธรรม วันไกล
124 แพร่ เมืองแพร่ ทต. ทุง่โฮ้ง นาง จุฬาลักษณ์ บัวชุม
125 ภูเก็ต กะทู้ ทม. ป่าตอง นาง อ าไพพร สุปรีชาวุฒิพงศ์
126 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน. ภูเก็ต นาง ปัญจาภรณ์ ตันทนิส
127 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อบจ. ภูเก็ต นาง พิมลรัตน์ ธีฆะพร
128 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ. มหาสารคาม น.ส. จิตนภา ไชยเทพา
129 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทม. มหาสารคาม นาย เชาวลิต สีแนน
130 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ. มหาสารคาม นาย วิทยา แสงค าไพ
131 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ. มหาสารคาม นาง อภิชญาณัฐ เภสัชชา
132 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต. แม่ลาน้อย นาย สุพจน์ วรรณวินิจ
133 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต. แม่ลาน้อย นาย เอกลักษณ์ แสงน้อย
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134 ยะลา เมืองยะลา ทน. ยะลา นาง ทองมัน สิทธิกัน
135 ยะลา เมืองยะลา ทน. ยะลา นาง นุชนภางค์ ล้ิมสุชาติ
136 ยะลา เมืองยะลา ทน. ยะลา นาง ศิริพร พุม่แก้ว
137 ยะลา เมืองยะลา ทน. ยะลา นาย สมศักด์ิ อาแว
138 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ. ร้อยเอ็ด วา่ที่ ร.ต. มานะ สมบูรณ์
139 ระนอง เมืองระนอง ทม. ระนอง นาง ชัยศรี แสงสึก
140 ระยอง เมืองระยอง ทต. บ้านเพ นาย ชูกิจ ผลทิพย์
141 ระยอง เมืองระยอง อบจ. ระยอง น.ส. ปาลีรัฐ มานะเลิศ
142 ระยอง เมืองระยอง ทน. ระยอง น.ส. พนิตตา แสงอรุณ
143 ระยอง เมืองระยอง ทม. มาบตาพุด นาย สมควร ทองเรือง
144 ระยอง เมืองระยอง ทต. บ้านเพ นาง สมคิด ทับทิม
145 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. กรับใหญ่ นาย สมเดช แก้วมณี
146 ลพบุรี โคกส าโรง ทต. โคกส าโรง นาง จันทนา อื้อจรรยา
147 ลพบุรี โคกส าโรง ทต. โคกส าโรง น.ส. ทิพวรรณ ชมภูพันธุ์
148 ลพบุรี โคกส าโรง ทต. โคกส าโรง นาย ประมวล เพิม่พูล
149 ลพบุรี โคกส าโรง ทต. โคกส าโรง นาย เพิม่ศักด์ิ เพิม่ประยูร
150 ล าปาง เมืองล าปาง ทน. ล าปาง นาย สมพงษ์ วะเท
151 เลย วังสะพุง ทม. วังสะพุง นาย สุรเศรษฐ์ พิมพ์สุทธิกุล
152 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ. ศรีสะเกษ นาย ไพโรจน์ ขุนพันธ์
153 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ. ศรีสะเกษ นาย อนุชา ปัญญานนท์
154 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม. ศรีสะเกษ นาง อารญา ระดมเล็ก
155 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน. สกลนคร นาย ขวัญชาติ ศรีหารักษา
156 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน. สกลนคร นาย สุทธิพงษ์ วุฒิสุพงษ์
157 สงขลา นาทวี ทต. นาทวี นาย เสกสรร สวัสดิรักษา
158 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา นาย ธวัช สิงห์โต
159 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา นาง มธุรสฌรี พร้อมมูล
160 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา นาย มนิต เพชรสุวรรณ
161 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา นาง สุรีย์พร สงค์ประกอบ
162 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา นาย อมรินทร์ มัชฌิมาภิโร
163 สงขลา สะเดา ทม. สะเดา น.ส. จิรภา แซ่อิ้ว
164 สงขลา สะเดา ทม. สะเดา นาง ปรียา นวลหอม
165 สงขลา สะเดา ทม. ปาดังเบซาร์ นาง วรัญญา เฟือ่งฟูขจร
166 สงขลา หาดใหญ่ ทม. คลองแห น.ส. ชุติมา บิญรัตน์
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167 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ นาง ศันสุณีพร นิยมวาส
168 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน. สมุทรปราการ นาย สุบิน ทองน้อย
169 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทน. สมุทรปราการ นาง อรัญญา พิสุทธากุล
170 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทม. ปากน้ าสมุทรปราการ นาย เอกพจน์ กันภัย
171 สมุทรสาคร กระทุม่แบน ทม. กระทุม่แบน น.ส. บุษยพรรณ์ แสงไชยพัฒน์
172 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม. สระบุรี นาง พรทิพย์ ทัตตานนท์
173 สระบุรี เมืองสระบุรี ทม. สระบุรี นาง วชิราภรณ์ พัชรวรโชติ
174 สุโขทัย คีรีมาศ อบต. สามพวง นาง จันจิรา เมฆไตรรัตน์
175 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม. นาสาร นาง สุพร เจียรชัย
176 หนองคาย ท่าบ่อ ทม. ท่าบ่อ นาง รัตติยา ณ หนองคาย
177 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู ทม. หนองบัวล าภู นาย วีระวัฒน์ แดงบุดดา
178 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม. อ่างทอง นาง วันดี ศรีอ าไพ
179 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. หัวดง น.ส. อนัญญา ขุนจ้อน
180 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี น.ส. กุสุมา ดาวประสงค์
181 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย ประดิษฐ์ นันทะสาร
182 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน. อุบลราชธานี นาย สุรสีห์ ใจหาญ



ใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

 
1. ให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย                    

สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา     
  ระยะที่ 1 หมวดที่ 1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 การพัฒนาสุขภาพกาย    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.4 การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ 
  วัฒนธรรมประชาธิปไตย    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.5 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.6 การพัฒนาจิต     
 หมวดที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ       
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 ผู้น าทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครู และบุคลากร 
   ทางการศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ   
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ และหลักการจัดการศึกษา  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.6 การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.7 องค์กรแห่งการเรียนรู้    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.8 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
   หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา   

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง       
  กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา    

 ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1 ฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาต้นแบบ 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ 
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 ส่วนที่ 2 การจัดท าและน าเสนอผลงาน 
  ระยะที่ 3 การสัมมนาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1 น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ 
    กิจกรรมที่ 3 น าเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ และเติมเต็ม 

 2. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วยบทน า          
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 – 3.4 ตามล าดับ 
รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งใหวิ้ทยากรในวันรายงานตัว 

 

 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ได้ที่ www.lpdi.go.th       

แบนเนอร์  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lpdi.go.th/
http://www.lpdi.go.th/


ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน 

 

 

วัน 
05.30 -07.00 
(1.30 ชั่วโมง) 

08.00 -
09.00 

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น/

พัก
ผ่อ

น 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
10 พ.ย. 57 

- 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนเิทศ 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ 
ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ  AEC                  
ร.ต.อ.ดร.นิตภิูมิ นวรตัน์  

หรือ   ท่านทูตกิตติ วะสีนนท์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 

วันอังคาร 
11 พ.ย. 57 

การพัฒนากาย 
เข

้าแ
ถว

เค
าร

พธ
งช

าต
ิแล

ะก
ิจก

รร
มน

ักศ
ึกษ

า 

การมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
 

การมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง 

โรงเรียนกับการพัฒนาผูเ้รียน 
สู่ศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล - 

วันพุธ 
12 พ.ย. 57 

การพัฒนากาย 

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพดู 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพดู 
อ.พิศณุ สกุลโรมวิลาศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 

วันพฤหัสบด ี
13 พ.ย. 57 

การพัฒนากาย 

การพัฒนาทักษะการคดิ/การฟัง/การพูด 
(ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการส่ือสารทางการเมือง) 
ดร.นันทนา นันทวโรภาส 

การบริหารสถานการณ์วิกฤต ิ
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนัท์ 

การพัฒนาเจตคติและค่านยิม การสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย 
ดร.ณัฐพล ใจจริง 

- 

วันศุกร์ 
14 พ.ย. 57 

การพัฒนากาย 

การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ดร.กมล รอดคล้าย 

การบริหารจัดการในสถานศึกษาของ อปท. 
อ.ธานินทร์ ร้ิวธงชัย 

ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธาน ี

สัมมนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร 

นายกเทศมนตรีต าบลแพรกษา 
และคณะ รวม 3 คน 

- 

วันเสาร ์
15 พ.ย. 57 

การพัฒนากาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 

วันอาทิตย์ 
16 พ.ย. 57 

การพัฒนากาย 

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณ ี

การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - 



ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วนั 

 

 

 

วัน 
05.30 -07.30 
(1.30 ชั่วโมง) 

08.00 -
09.00 

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น/

พัก
ผ่อ

น 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
17 พ.ย. 57 

การพัฒนาจิต 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

ิแล
ะ
ก
จิ
ก
ร
ร
ม
น
ัก
ศ
ึก
ษ
า
 

ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลกัการ
จัดการศึกษา 

รศ.ดร.วิไล ต้ังจิตสมคิด 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย 

 

การบริหารงานบุคคลครู 
และบุคลากรทางการศึกษา 
อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่  

สมว. สน.กศ. สถ. 

- 

วันอังคาร 
18 พ.ย. 57 

การพัฒนาจิต 

ผู้น าทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ 
รศ.ดร.นพดล เจนอักษร 

แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิด 
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 

อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ 
ตุลาการศาลปกครองกลาง 

การพัฒนากาย 
(Work-life Balance) 

ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์ 
 

- 

วันพุธ 
19 พ.ย. 57 

การพัฒนาจิต 
การบริหารแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถ่ิน 

ผอ.สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร 
ผอ.สผศ. สน.กศ. สถ. 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
อ. MIKE NEWBOLD และ 

อ.สุดารัตน์ เฟ่ืองฟ้า 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
อ. MIKE NEWBOLD และ 

อ.สุดารัตน์ เฟ่ืองฟ้า 
- 

วันพฤหัสบด ี
20 พ.ย. 57 

การพัฒนาจิต 

การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา 

ผศ.สุพจน์ ค้าขาย  หรือ 
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ สน.กศ.ทน.นครปฐม  

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพดู 
(ด้านการเจรจาไกล่เกลีย่และต่อรอง) 

ดร.สันทัด ศะศิวนิช 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 

วันศุกร์ 
21 พ.ย. 57 

- การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน การศึกษาดูงาน - 

วันเสาร ์
22 พ.ย. 57 

การพัฒนาจิต 

นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์ 

 

น าเสนอผลการศึกษาดูงาน ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - 

วันอาทิตย์ 
23 พ.ย. 57 

การพัฒนาจิต 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 



ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน 

 

 

 

วัน 
05.30 -06.30 

(1 ชั่วโมง) 
08.00 -
09.00 

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
24 พ.ย. 57 

การพัฒนาจิต 

เข
้าแ

ถว
ฯแ

ละ
กิจ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
 

ช้ีแจงการด าเนินงาน 
ระยะที่ 2/อภิปรายซักถาม 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร
กล

าง
วัน

 

จบการศึกษาระยะที่ 1  - 

วันอังคาร 
25 พ.ย. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1(ปฐมนิเทศ) 

 

 

วันพุธ 
26 พ.ย. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันพฤหัสบด ี
27 พ.ย. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันศุกร์ 
28 พ.ย. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันเสาร ์
29 พ.ย. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันอาทิตย์ 
30 พ.ย. 57 

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1(อภิปรายผลการปฏบิัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)  



ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน 
 

 

 

 

วัน 09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
1 ธ.ค. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่(ปฐมนิเทศ)  

วันอังคาร 
2 ธ.ค. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันพุธ 
3 ธ.ค. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันพฤหัสบด ี
4 ธ.ค. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันศุกร์ 
5 ธ.ค. 57 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันเสาร ์
6 ธ.ค. 57 

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่(อภิปรายผลการปฏบิัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)  

วันอาทิตย์ 
7 ธ.ค. 57 

ลงทะเบียน/แจงก าหนดการ แบ่งกลุ่มน าเสนอผลการปฏบิัติงาน  น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา (4 ชั่วโมง)  



ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วัน 09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
12.00 -
13.00 

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง) 16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง) 

 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
8 ธ.ค. 57 

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ  

วันอังคาร 
9 ธ.ค. 57 

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ น าเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผูเ้ช่ียวชาญและเติมเต็ม(4 ชั่วโมง)  



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  
                    วันศุกร ์
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน 
                    วันอังคาร – วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
                ๑) เสื้อกฬีาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 4.3 เนคไท 
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