
จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. เขาคราม น.ส. ฐิติมา จันทโรทัย
2 กาฬสินธุ์ กมลาไสย ทต. ธัญญา นาย นพพร กัลยาสนธิ์
3 กาฬสินธุ์ กมลาไสย อบต. ธัญญา นาย มานพ บรรพชาติ
4 กาฬสินธุ์ เขาวง ทต. สงเปลือย นาย นพดล จิตรจักร
5 กาฬสินธุ์ ค าม่วง อบต. เนินยาง นาง เทพา จุทาสงค์
6 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย อบต. โคกสะอาด นาง มาลิสา กล้าขยัน
7 กาฬสินธุ์ ดอนจาน อบต. ดงพยุง นาง นิสากร นานรัมย์
8 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. โพนทอง นาย ธวัชชัย ชวนผดุง
9 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. เชียงเครือ นาง ปรีชยา ปริยะสิทธิ์
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. ภูดิน นาง เพ็ญพรรษา จักษุธรรม
11 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. ไผ่ นาง สมนึก นนทวงศ์
12 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม. กาฬสินธุ์ น.ส. สุนิสา บุญศิลป์
13 กาฬสินธุ์ ยางตลาด ทต. เขาพระนอน น.ส. ภาพร ฤทธิม์นตรี
14 กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต. สมเด็จ น.ส. ร าเพย ประเสริฐหล้าง
15 กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต. หมูม่น นาย สิทธิพร วรรณทอง
16 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ ทต. โนนน้ าเกล้ียง นาย สมบัติ ภูแดนไกร
17 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ทต. ค าก้าว นาย ประยูร ไชยสีหา
18 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ทต. หนองสรวง นาย ประเสริฐ มาตรา
19 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก ทต. ท่าลาดดงยาง นาง ดารุณี เร่ือยไทสงค์
20 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก อบต. บึงนาเรียง นาง อุทิกา ภูกองไชย
21 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี อบต. ดอนแตง นาย วัชระ หมู่มหาพิทักษ์
22 ขอนแก่น ชนบท อบต. ศรีบุญเรือง นาย ศักด์ินริทร์ ศรีจันทร์
23 ขอนแก่น น้ าพอง ทต. ม่วงหวาน นาง ตวงพร ขันตีกรม
24 ขอนแก่น บ้านไผ่ อบต. หินต้ัง นาย นราศักด์ิ จันทร์ลุทิน
25 ขอนแก่น พล อบต. หนองมะเขือ นาง ปิยพร ขันตีกุล
26 ขอนแก่น พล อบต. โสกนกเต็น นาง ลัคนา น้องคนึง
27 ขอนแก่น พล อบต. เมืองพล นาง สุมาลี วงษ์จริยะจรรยา
28 ขอนแก่น ภูผาม่าน อบต. วังสวาบ นาย ธีรพล โกเม็ด
29 ขอนแก่น แวงน้อย อบต. แวงน้อย น.ส. ปาณิสา ประถังธานี
30 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. หันโจด น.ส. นุจรี สุวรรณโสภา
31 จันทบุรี แก่งหางแมว อบต. เขาวงกต น.ส. เจมจิรา บุญต่าย
32 จันทบุรี ขลุง อบต. ตรอกนอง นาย สมภพ ระถะยาน
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33 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. เขาบายศรี นาง กอพร ต่อวัฒนกิจกุล
34 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว ทต. บางขนาก น.ส. กองกานต์ สีบริบูรณ์
35 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต. พิมพา นาง เจน พยัคฆนัธ์
36 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต. พนมสารคาม น.ส. ปัญญา อินทศรี
37 ชลบุรี เกาะสีชัง ทต. เกาะสีชัง น.ส. อนุสรา อาจหนองหว้า
38 ชลบุรี บางละมุง พิเศษเมืองพัทยา เมืองพัทยา น.ส. รุ่งนภา ช่างไม้
39 ชลบุรี บางละมุง อบต. เขาไม้แก้ว นาง สุภาวดี จันทรา
40 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทต. นาป่า นาง ดารา พิมพา
41 ชลบุรี ศรีราชา ทม. ศรีราชา นาง มนทกานต์ิ อินทร
42 ชลบุรี ศรีราชา ทม. ศรีราชา น.ส. สร้อยมุก พลพรพิสิฐ
43 ชัยนาท วัดสิงห์ ทต. วัดสิงห์ นาย ชาลี พุมมะระ
44 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. โนนกอก นาย ประมวล อวดกล้า
45 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. หนองโพนงาม นาง วัชรา ชัยมาตร
46 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. บ้านหัน น.ส. อินทิรา ก้อนเงิน
47 ชัยภูมิ บ้านแท่น อบต. สามสวน นาง จิราภรณ์ พรมพันใจ
48 ชัยภูมิ บ้านแท่น อบต. สระพัง น.ส. ธัญญรัศม์ ผานาค
49 ชัยภูมิ ภักดีชุมพล อบต. บ้านเจียง นาย กฤษณ์ สมคิด
50 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว ทต. โคกสะอาด นาง ลัดดาวัลย์ ไพบูลย์
51 เชียงราย เชียงของ ทต. สถาน น.ส. นันทิกา อัศวทองค า
52 เชียงราย เชียงของ ทต. เวียงเชียงของ นาง สุจิรา พุทธวีวรรณ
53 เชียงราย ป่าแดด ทต. โรงช้าง นาย พรชัย นามชารี
54 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ท่าสาย น.ส. กิตติวรรณ บัณฑิต
55 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. บ้านดู่ นาย ผดุงศิลป์ อินทะรังษี
56 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน. เชียงราย นาย เสถียร ชาติทรัพย์สิน
57 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ป่าอ้อดอนชัย นาย เสรี วังแง่
58 เชียงราย แม่จัน ทต. แม่ไร่ น.ส. พัชรินทร์ ค าเงิน
59 เชียงใหม่ ดอยเต่า อบต. บงตัน นาง กมลพร นิลาล้น
60 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ป่าป้อง น.ส. ชนรัฏฐ์ พรสกุลรุ่งโรจน์
61 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. สันมหาพน น.ส. กรณิศ ดวงใบ
62 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. ริมเหนือ น.ส. นิศรา รัฐผไท
63 เชียงใหม่ สันก าแพง ทม. ต้นเปา น.ส. ปริญา อภิโชติกร
64 เชียงใหม่ สันทราย ทต. แม่แฝก นาย จักรพันธ์ นาตัน
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65 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. ยุหว่า นาย ฉลอง ศิริบุญมา
66 เชียงใหม่ หางดง อบต. ขุนคง นาย นัฐพงห์ มูลแก้ว
67 ตรัง กันตัง ทม. กันตัง นาย ศุภศักด์ิ รักเล่ง
68 ตรัง ปะเหลียน อบต. ท่าข้าม น.ส. จุรีลักษณ์ จันทร์ย่อง
69 ตรัง เมืองตรัง อบต. ควนปริง นาง กาญจนา เพชรแก้ว
70 ตรัง เมืองตรัง ทน. ตรัง นาย นิคม จันพุม่
71 ตรัง ห้วยยอด อบต. เขากอบ น.ส. สุภาภรณ์ รัตนชนะวงษ์
72 ตาก แม่ระมาด ทต. ทุง่หลวง นาย ณัฏฐ์ ต๊ะวัน
73 ตาก แม่สอด อบต. แม่ปะ นาง ศิริลักษณ์ เครือยา
74 ตาก แม่สอด ทต. แม่กุ นาย สมศักด์ิ รวมสุข
75 นครนายก เมืองนครนายก อบต. ศรีนาวา นาง พัชริฎา สิมมา
76 นครนายก เมืองนครนายก อบต. พรหมณี น.ส. ยุพิน ศรีทอง
77 นครนายก เมืองนครนายก อบต. เขาพระ น.ส. วรรณศิริ สารสมัคร
78 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. ตาก้อง นาง เนาวลักษณ์ ภูง่าม
79 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต. บ่อพลับ น.ส. พิมพ์อัปสร รัตนบุรี
80 นครพนม ท่าอุเทน อบต. หนองเทา นาย บุญส่ง ปาจะ
81 นครพนม นาแก อบต. นาคู่ นาย พนมไพร อินทร์ติยะ
82 นครพนม นาหว้า ทต. นาหว้า นาย วุฒิศักด์ิ สิทธิ
83 นครพนม บ้านแพง อบต. ไผ่ล้อม นาย สฤษด์ิชัย ธุพา
84 นครพนม โพนสวรรค์ อบต. นาใน นาย ชาติ อ่อนหวาน
85 นครราชสีมา โนนแดง ทต. โนนแดง นาย วิศิษฐ์ วิศวเลิศทรัพย์
86 นครราชสีมา โนนไทย ทต. โคกสวาย น.ส. อภิญญา ตีรชาติ
87 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ตลาดแค นาย ก่อการ ฝอดสูงเนิน
88 นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต. กุดจอก นาง อนงค์นาฏ บุญผุด
89 นครราชสีมา สีค้ิว ทม. สีค้ิว นาง อุทัยวรรณ ติรัตนะ
90 นครราชสีมา ห้วยแถลง อบต. หลุ่งตะเคียน น.ส. กรรณิการ์ ปัตถานัง
91 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา อบต. ท่าขึ้น นาย กฤษณะ ตีสิงห์
92 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ ทต. ท่ายาง น.ส. อัจจิมา มวยดี
93 นครศรีธรรมราช นาบอน ทต. นาบอน นาง สิรภัทร พร้ิงสกุล
94 นครสวรรค์ ลาดยาว ทต. ลาดยาว นาย ระเมศ สุวาท
95 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อบต. บางไผ่ น.ส. กรุณี พงศ์พิมพ์พิพัฒน์
96 นราธิวาส จะแนะ อบต. จะแนะ นาง ฮาลีเม๊าะ หนิ



จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ

                  รายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที ่11                
 ระหว่างวันจันทร์ที ่12 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดทีี ่12 กุมภาพันธ์ 2558

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

97 นราธิวาส ตากใบ ทม. ตากใบ นาง มัลลิกา ชูรักษ์
98 นราธิวาส ยี่งอ อบต. ลุโบะบายะ นาง มาอีย๊ะ อาแว
99 นราธิวาส ระแงะ ทต. มะรือโบตก นาย มูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์
100 นราธิวาส สุไหงโก-ลก ทต. ปาเสมัส น.ส. สุณีย์ อิสริยนรา
101 น่าน แม่จริม อบต. น้ าพาง น.ส. สุรีวรรณ ใจทา
102 บึงกาฬ โซ่พิสัย อบต. ค าแก้ว นาง ทัพประภา สินทรัพย์
103 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต. นาสวรรค์ น.ส. พัชรมณฑ์ นิลกลาง
104 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อบต. ชัยพร น.ส. หัทยา สีโดน
105 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกียรติ อบต. อิสานเขต นาย สายกาญจน์ กล่ินตันธนานันท์
106 บุรีรัมย์ ช านิ ทต. หนองปล่อง น.ส. สนทยา คงสืบชาติ
107 บุรีรัมย์ ปะค า ทต. ปะค า นาง อุทัยวรรณ มะโนมัย
108 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต. ลุมปุก๊ น.ส. ชลทิชา ปราบรัมย์
109 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. บ้านบัว นาย ณภัทร โฆษิตอัมพรเสนีย์
110 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบต. สองห้อง นาง ศุภกาญจน์ ใจหาญ
111 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต. ท่าโพธิช์ัย น.ส. พรธีรา ช้อยกระโทก
112 บุรีรัมย์ หนองกี่ อบต. ทุง่กระเต็น น.ส. วิราวรรณ หงส์ธัมรงค์
113 ปทุมธานี ล าลูกกา อบต. ล าลูกกา นาง ปานใจ ภัทรสุวรรณกิจ
114 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. นพรัตน์ นาง รัชนี ตาสว่าง
115 ปัตตานี โคกโพธิ์ ทต. นาประดู่ น.ส. พัศจิกานย์ ก าลังมาก
116 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต. ทุง่พลา น.ส. อัมพา เรืองสง่า
117 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. บางกระส้ัน นาง ณิชชาอร เอกเจริญบุญกร
118 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต. บางปะอิน วา่ทีร่.ต. สมชาย โอนอ่อน
119 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ ทม. ผักไห่ นาง สมปอง เกษประดิษฐ์
120 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต. สามกอ นาย สมศักด์ิ ศุภเวที
121 พะเยา จุน ทต. ห้วยข้าวก่ า นาย ณัฐวุฒิ พุทธวงศ์
122 พะเยา เชียงค า อบต. ร่มเย็น น.ส. ศศิวรรณ กาต๊ิบ
123 พะเยา ดอกค าใต้ ทต. บ้านถ้ า นาย วิรุช หวานเสียง
124 พะเยา ปง ทต. แม่ยม นาง จุฬาวรรณ สุทธิพันธ์
125 พังงา ตะกั่วป่า ทต. บางนายสี น.ส. นฤมล ปานจันทร์
126 พัทลุง กงหรา ทต. สมหวัง น.ส. หนูราย ชูปาน
127 พัทลุง เขาชัยสน ทต. เขาชัยสน นาย โชคดี ท้าวสาย
128 พัทลุง ป่าพะยอม อบต. ป่าพะยอม นาง อรอุษา กาญจนาปักษี
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129 พิษณุโลก เนินมะปราง อบต. ชมพู นาย ชัยสิทธื์ แสนหิรัญรัตน์
130 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. ท่าทอง นาย ธัชชัย สอนหาจักร
131 เพชรบุรี ชะอ า อบต. สามพระยา นาง สุจิตรา จันทร์สิริรักษ์
132 เพชรบุรี ชะอ า ทต. นายาง น.ส. สุพรรษา เทียมทัด
133 เพชรบุรี ท่ายาง อบต. ยางหย่อง น.ส. ดวงพร รัตนยศ
134 เพชรบุรี ท่ายาง ทต. ท่าไม้รวก นาย องอาจ พุม่พวง
135 เพชรบุรี บ้านลาด อบต. ท่าเสน นาย ประชุม แสงสินธุ์
136 เพชรบุรี บ้านลาด อบต. ห้วยลึก น.ส. ปิยะมาศ จงบรรจบ
137 เพชรบุรี บ้านลาด อบต. ต าหรุ นาง ศิวรรจน์ บุญกูลธนพัฒน์
138 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต. บ้านกุ่ม น.ส. ชื่นรัตน์ เจี้ยมดี
139 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต. ส ามะโรง น.ส. อารีย์ อ่อนยิ่ง
140 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต. คลองกระจัง น.ส. จุฑามาศ โฮมภิรมย์
141 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. บ่อไทย ว่าที่ร.ท. สาทิตย์ วงศ์ประสิทธิสุ์ข
142 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. ลานป่า จ.อ. วิชชา รามศิริ
143 แพร่ เมืองแพร่ อบต. ห้วยม้า นาง รพีพรรณ หมั่นเรียน
144 แพร่ ร้องกวาง ทต. บ้านเวียง นาย ดนัย ยี่เผต๊ิบ
145 แพร่ ร้องกวาง อบต. ไผ่โทน น.ส. นภาพร ตุ้ยดี
146 แพร่ ร้องกวาง อบต. ร้องกวาง นาย สมิทร์ อารินทร์
147 แพร่ ลอง อบต. บ่อเหล็กลอง น.ส. จุจิลา เทียนจักร์
148 แพร่ ลอง อบต. ต้าผามอก นาย สยาม ปัญญาทา
149 แพร่ สอง อบต. หัวเมือง นาย อ าพล โสภา
150 แพร่ หนองม่วงไข่ อบต. น้ ารัด นาง อัญชลี กวางวิจิตรกุล
151 ภูเก็ต ถลาง ทต. ป่าคลอก นาย มณฑล ดีบุก
152 ภูเก็ต ถลาง ทต. เชิงทะเล น.ส. อุมานันท์ เจริญสิน
153 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. ท่าตูม นาย พชรพล สุ่มมาตย์
154 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. ค าป่าหลาย น.ส. ธนัญชนก โถคนิตย์
155 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต. ค าอาฮวน น.ส. อชินี ไชยายงค์
156 ยโสธร ค้อวัง ทต. ค้อวัง นาย ชูชาติ บุญอาจ
157 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว อบต. ย่อ น.ส. อิศราภรณ์ พารุสุข
158 ยโสธร ไทยเจริญ อบต. ส้มผ่อ นาง ธัญลักษณ์ วิเชียรศรี
159 ยโสธร เมืองยโสธร ทม. ยโสธร นาย นฤพนธ์ วงษ์พานิชย์
160 ยโสธร เลิงนกทา ทต. ศรีแก้ว นาง ธิดา จุลตะคุ
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161 ยโสธร เลิงนกทา อบต. สร้างมิ่ง น.ส. อันนภา แสงศรี
162 ยะลา กรงปินัง อบต. ห้วยกระทิง นาย อามีซี หะยีสาและ
163 ยะลา กาบัง อบต. กาบัง น.ส. ตูแวซือนะห์ นิแม
164 ยะลา บันนังสตา อบต. บันนังสตา น.ส. บาสีเราะ นาแว
165 ยะลา เบตง อบต. ตาเนาะแมเราะ นาง สุพาณี ไชยแสง
166 ยะลา เมืองยะลา อบต. ลิดล น.ส. นพนาถ พรัดข า
167 ยะลา เมืองยะลา ทต. บุดี นาย สมศักด์ิ เหมรักษ์
168 ยะลา ยะหา อบต. บาโงยซิแน น.ส. สุวดี โชติปากุล
169 ยะลา ยะหา อบต. ตาชี น.ส. อภิฤดี สุวรรณกุล
170 ยะลา รามัน อบต. ยะต๊ะ น.ส. ยาวีนะห์ มะดีเย๊าะ
171 ยะลา รามัน อบต. กอตอตือระ นาง เรืองกาญจน์ จันทเดช
172 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต. เกษตรวิสัย นาย บุญน้อม แพงศรี
173 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต. เหล่าหลวง วา่ทีร่.อ. บุญมี มะณีแสง
174 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต. ดงกลาง นาง นาควินน์ จันทคาด
175 ร้อยเอ็ด จังหาร อบต. ม่วงลาด นาง ขนิษฐา ดาแก้ว
176 ร้อยเอ็ด จังหาร อบต. แสนชาติ น.ส. ไพรัช ยานยนต์
177 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต. โพนสูง นาย ชัชพงษ์ ตาลกุล
178 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต. ปทุมรัตต์ นาง ทองสุข ล้ิมประเสริฐ
179 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ อบต. สระบัว นาง ประนอม แคนลา
180 ร้อยเอ็ด พนมไพร อบต. ชานุวรรณ น.ส. ดวงจุฬา โพชะโน
181 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. แวง น.ส. ปิยะพร ปิยะศิลป์
182 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต. ขอนแก่น นาง จารุวรรณ อิ่มบุญสุ
183 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต. หนองแวง นาง สังวาลย์ กาญจนหงษ์
184 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต. เมืองสรวง นาย สุรธร สุตะโท
185 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต. โพธิท์อง นาง ชนิศา ปริโชต์ิ
186 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต. ศรีสมเด็จ นาย ชัยชาญ ศรีปัดถา
187 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต. หนองใหญ่ น.ส. นันธิดา โพธิศ์รีขาม
188 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ อบต. สวนจิก นาย บวรกิติ วรนาม
189 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต. ดอกไม้ น.ส. ศุจิรัตน์ ยมรัตน์
190 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ อบต. เหล่าน้อย น.ส. ไพจิตตรี ศรีราตรี
191 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต. ขี้เหล็ก นาย เนติ โอปาก
192 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต. หนองบัว นาย อนุชา สืบส าราญ
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193 ราชบุรี บ้านโป่ง อบต. สวนกล้วย น.ส. ธัญยรัตน์ สวัสด์ิรักษา
194 ราชบุรี บ้านโป่ง ทม. บ้านโป่ง นาย เสรี เสวครบุรี
195 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต. เขางู นาง ตวงรัตน์ พรหมจ ารัส
196 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. หินกอง นาง ศรีรุ่ง กุลวัตร
197 ลพบุรี บ้านหมี่ ทม. บ้านหมี่ นาย อิทธิพล ศรีชัย
198 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง น.ส. กนิษฐา หลักฐาน
199 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาย มงคล ขัดผาบ
200 ล าพูน ล้ี ทต. ล้ี น.ส. จอมสุดา ณ ล าพูน
201 ล าพูน ล้ี ทต. ดงด า นาย ธวัฒชัย บุญมา
202 เลย ปากชม ทต. คอนสา นาง ประนัดดา วังคีรี
203 เลย เมืองเลย อบต. กกดู่ นาย สุพัฒน์ ทองจันทร์
204 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. ตระกาจ นาย ก าพล นิตอินทร์
205 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม. กันทรลักษ์ นาย ชยิน สรสิทธิ์
206 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ อบต. ขนุน นาง พิศมัย ข าศรีบุศ
207 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทต. สวนกล้วย น.ส. พิสมัย จันทร์แจ่ม
208 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต. หนองบัว น.ส. กันยารัตน์ ศรีสวัสด์ิ
209 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต. บัวน้อย น.ส. ส าราญ ศรีหอม
210 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต. ดู่ นาง อุทัยวรรณ ทองสุ
211 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. ตะเคียน น.ส. ประญัติร์ สมโภชน์
212 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. จะกง นาง วิมลภัทร์ ทองแดง
213 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. หนองฉลอง นาง สุกัญญา จันทรสุข
214 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. โนนสูง ส.อ. วินัย โกสันต์
215 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. กันทรอม น.ส. ศิรินทิพย์ พงศ์มาลี
216 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต. โพธิ์ น.ส. วรัทยา ธานี
217 ศรีสะเกษ ไพรบึง อบต. ไพรบึง นาย รัฐพงษ์ เสาว์ทอง
218 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบจ. ศรีสะเกษ น.ส. ฑิญาดา โคตรพันธ์
219 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. หนองครก นาย ธนวัฒน์ นนทบุตร
220 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ทต. ยางชุมน้อย นาย สุพจน์ แก้วพวง
221 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต. หว้านค า นาง ดวงใจ จ าปาพันธ์
222 สกลนคร ค าตากล้า อบต. หนองบัวสิม นาย สงัด สุบุญมา
223 สกลนคร เต่างอย อบต. จันทร์เพ็ญ นาย ปรีดา นนทะน า
224 สกลนคร บ้านม่วง อบต. ดงหม้อทองใต้ นาย ผดุงเกียรติ บุพศิริ
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225 สกลนคร พรรณานิคม ทต. ไร่ นาง แพ้วพันธ์ วงศ์ศรีแก้ว
226 สกลนคร เมืองสกลนคร อบต. ม่วงลาย นาง นิรัน วันนาพ่อ
227 สกลนคร วานรนิวาส อบต. วานรนิวาส นาง จิราวัฒน์ ทิพย์สมบัติ
228 สกลนคร อากาศอ านวย อบต. โพนงาม นาย ประวิทย์ จันทสิทธิ์
229 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. บะหว้า นาย สุริยา แก้วไพฑูรย์
230 สงขลา กระแสสินธุ์ อบต. เกาะใหญ่ น.ส. วันดี ทองมี
231 สงขลา คลองหอยโข่ง ทต. โคกม่วง นาง สุมารี ทองอ่อน
232 สงขลา ควนเนียง ทต. ควนเนียง น.ส. จารุวรรณ เรืองระพีพรรณ
233 สงขลา จะนะ อบต. คลองเปียะ นาง กชกร สาลิกา
234 สงขลา จะนะ อบต. ท่าหมอไทร น.ส. สาลีหะ บากา
235 สงขลา นาทวี อบต. คลองกวาง น.ส. เดือนเพ็ญ นวลทอง
236 สงขลา นาทวี ทต. นาทวี นาย สมชาย เพชรนุ้ย
237 สงขลา นาทวี ทต. นาทวี นาง สมพร ไชยสวนแก้ว
238 สงขลา ระโนด อบต. บ้านขาว น.ส. ณิชกานต์ ทองด้วง
239 สงขลา ระโนด อบต. ระโนด นาง วัชรา จันทร์ทอง
240 สงขลา รัตภูมิ ทต. คูหาใต้ นาง อัญชิมา ด ารงจิรธนากร
241 สงขลา สทิงพระ อบต. ชุมพล นาง จรัสศรี อนุสาร
242 สงขลา สทิงพระ อบต. วัดจันทร์ น.ส. ชนัญศิกาญจน์ ขุนเศรษฐ์
243 สงขลา สะเดา ทม. สะเดา นาง สงวน สังวรณ์
244 สงขลา สะบ้าย้อย อบต. ธารคีรี นาย สมศักด์ิ หัดขะเจ
245 สงขลา สิงหนคร อบต. ท านบ นาย ณกร ผ่องใส
246 สงขลา สิงหนคร ทม. สิงหนคร นาง มยุรี พานชัย
247 สงขลา สิงหนคร อบต. ป่าขาด น.ส. วิไล วัชฤทธิ์
248 สงขลา หาดใหญ่ ทต. คูเต่า นาย ทิวา ไชยถาวร
249 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ นาง ปิยะรัตน์ รัตนธน
250 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ควนลัง นาย เหม หมัดอาหวา
251 สตูล ละงู อบต. แหลมสน น.ส. นารีรัตน์ ปาวัล
252 สตูล ละงู อบต. ก าแพง น.ส. อาอีฉ๊ะ อานัน
253 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต. บางเสาธง นาง สุภาภรณ์ ปาลศรี
254 สมุทรปราการ พระประแดง อบต. บางน้ าผ้ึง น.ส. กันยารัตน์ เปีย่มประยงค์
255 สมุทรปราการ พระประแดง อบต. บางยอ น.ส. สุวลักษณ์ พงษ์สิทธิผล
256 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทม. สมุทรสงคราม นาย ชาติชัย ศรีพันธุ์
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257 สมุทรสงคราม อัมพวา อบต. ปลายโพงพาง นาง ณัฏฐนันท์ พิทยะภัทร์
258 สมุทรสาคร กระทุม่แบน ทน. อ้อมน้อย ว่าที่ร.ท. อภิชาติ วงษ์บุญส่ง
259 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต. โคกขาม นาย ธนบดี สมสุข
260 สระแก้ว อรัญประเทศ อบต. ผ่านศึก นาย ยันต์ ทาสะโก
261 สระแก้ว อรัญประเทศ อบต. หันทราย น.ส. สมมารถ ปางเดิม
262 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม. อรัญประเทศ นาง สร้อยเพชร สมบูรณ์พงศ์
263 สระแก้ว อรัญประเทศ อบต. คลองทับจันทร์ นาย หัสดี เหล่าชัย
264 สระบุรี แก่งคอย อบต. ท่าคล้อ น.ส. ปัณฑ์ชนิต แสนสุข
265 สระบุรี วิหารแดง ทต. หนองหมู น.ส. จงรักษ์ งามวิลัย
266 สระบุรี หนองแค ทต. คชสิทธิ์ นาง อิสริยา ขุนทอง
267 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. บา้นใหม่สุขเกษม นาย ส าราญ พ่วงพี
268 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. ดงเดือย นาย อานนท์ สันติอารีย์
269 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ อบต. สระกระโจม น.ส. กิ่งแก้ว บุรงค์
270 สุพรรณบุรี ด่านช้าง อบต. ด่านช้าง น.ส. กาญจนา หนูนุรักษ์
271 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. หัวนา นาง ดารารัตน์ พานทอง
272 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. ยางนอน นาง นิภาพร พูลสวัสด์ิ
273 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. นางบวช นาย สาธร กล่ินหร่ัน
274 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. ตะค่า นาง น้ าฝน ชลสินธุ์
275 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง อบต. ดอนมะนาว นาย ณรค์ศักด์ิ กันกล่ า
276 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง อบต. ศรีส าราญ นาย บุญส่ง ศรัทธาผล
277 สุพรรณบุรี สามชุก อบต. บ้านสระ นาง ลักษณ์ชนก ชัยสิทธิ์
278 สุพรรณบุรี สามชุก อบต. หนองผักนาก นาย อิทธิพล แดนทอง
279 สุรินทร์ จอมพระ อบต. เมืองลีง นาง ปาณิสรา เกลียวทอง
280 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต. ชุมพลบุรี นาย ณัฐวุฒิ สรรพโส
281 สุรินทร์ ท่าตูม อบต. หนองบัว นาง ยุพิน หล่าบรรเทา
282 สุรินทร์ โนนนารายณ์ อบต. ค าผง นาย สุนันท์ สีบาน
283 สุรินทร์ พนมดงรัก อบต. จีกแดก น.ส. กัญญาณัฐ ชื่นชม
284 สุรินทร์ รัตนบุรี อบต. รัตนบุรี นาง ธนวันต์ พันตาแสง
285 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต. คาละแมะ น.ส. ดาราวัลย์ จันทา
286 สุรินทร์ สังขะ อบต. บ้านจารย์ นาง วันทนีย์ สายแก้ว
287 หนองคาย โพนพิสัย อบต. ทุง่หลวง นาย ประวีณธรรม นิตยะโรจน์
288 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม. หนองคาย นาย ซูทองค า เอียสกุล
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289 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. หาดค า น.ส. บุษบง ลาเทิง
290 หนองคาย เมืองหนองคาย อบต. หินโงม นาย วรพงศธร ตะโสธร
291 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. กวนวัน นาง สุชาดา แขวงเมือง
292 หนองบัวล าภู นากลาง อบต. ด่านช้าง นาง ปวีณา บัวสิงห์
293 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบต. นาค าไฮ นาย สุพิน หลุนบูชา
294 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง ทต. โนนสูงเปลือย น.ส. เครือมาศ สงมา
295 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต. นากอก น.ส. วรรณี ธาราพงษ์
296 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต. หันนางาม นาย อุทัย มณฑา
297 อ่างทอง โพธิท์อง ทต. ม่วงคัน นาย มนตรี ชิดปราง
298 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบต. กุดปลาดุก นาย สมพร บูระพันธ์
299 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบต. นาแต้ นาง อภิสรา ยอดมงคล
300 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. โคกกลาง นาย ประมุก ศรีมงคุณ
301 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ อบต. ดงบัง น.ส. อัจจิมา มรกตเขียว
302 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. สามหนอง นาง อัจฉรา ธิศาเวช
303 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต. หัวตะพาน นาง มะลิ โขมะนาม
304 อ านาจเจริญ หัวตะพาน ทต. รัตนวารีศรีเจริญ น.ส. วัชรียา โสค าภา
305 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. เวียงค า นาง ธัณย์จิรา มานาทิพย์มงคล
306 อุดรธานี กุมภวาปี อบต. ผาสุก นาย ภูคิน แป้นอาทิตย์
307 อุดรธานี บ้านผือ อบต. โนนทอง นาง รัชฎาภรณ์ ค าชลธาร์
308 อุดรธานี บ้านผือ อบต. หนองแวง นาย อนุชา บัวใหญ่รักษา
309 อุดรธานี บ้านผือ อบต. จ าปาโมง นาง อุษากร สีดาบุตร
310 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. หนองนาค า นาย ธนกร เพ็งพุฒ
311 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ. อุดรธานี นาย สิทธิศักด์ิ สุวรรณรินทร์
312 อุดรธานี สร้างคอม อบต. บ้านหินโงม น.ส. ศิริกัลยา จันทรบุตร
313 อุดรธานี หนองแสง อบต. ทับกุง น.ส. จินตนา เพ็งผ่าน
314 อุดรธานี หนองหาน อบต. พังงู นาง ณัฏฐณิชา สวัสดี
315 อุตรดิตถ์ พิชัย อบต. คอรุม น.ส. อรวรรณ พรรณา
316 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม. อุตรดิตถ์ น.ส. จงพิศ วันดี
317 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อบต. น้ าซึม น.ส. ศศิชา นิลภูมิ
318 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. บัวงาม นาย ศุภกร สุรมิตร
319 อุบลราชธานี น้ ายืน อบต. ยางใหญ่ นาย ไทยประสงค์ แสงงาม
320 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี น.ส. นภาวรรณ์ ศรีงาม
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321 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต. ขามใหญ่ นาง พนาทิพย์ หลักรัตน์
322 อุบลราชธานี ส าโรง อบต. ขามป้อม นาง ธนยพร ประสพสุข
323 อุบลราชธานี ส าโรง อบต. หนองไฮ น.ส. อุไล ศรีรักษา
324 อุบลราชธานี สิรินธร อบต. ช่องเม็ก นาง นงรักษ์ ส าราญร่ืน
325 อุบลราชธานี สิรินธร ทต. ช่องเม็ก น.ส. พัชรา แพทย์นาดี



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 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 
12 ม.ค. 58 

- 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนิเทศ 

วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 

อ.เทพสุริยา สะอาด 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันอังคาร 
13 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ดร.วัลลภ รองพล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
พันเอกยุทธ์นเรศ พันธะเศรษฐ ี

 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพุธ 
14 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รองผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ ์

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพฤหัสด ี
15 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท ์

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย  

วันศุกร์ 
16 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ 
โรจนสุนนัท์ 

การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู ้

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันเสาร ์
17 ม.ค. 58 

 - 

 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการ 
ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย ์
18 ม.ค. 58 

- ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 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 
19 ม.ค. 58 

 พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์  

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันอังคาร 
20 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน 
ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ 
 

วันพุธ 
21 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดร.คมศร วงษ์รักษา 

การกระจายอ านาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผอ.สุรพล เจริญภูมิ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันพฤหัสด ี
22 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 
กีฬาและนันทนาการ  

วันศุกร์ 
23 ม.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

นโยบาย ภารกิจของการศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบริหารการศึกษา 

อ.กมล ศิริบรรณ 
วิสัยทัศน์การจดัการศึกษาสู่โลกอนาคต 

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 
สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันเสาร ์
24 ม.ค. 58 

 
วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 

ผอ.ประวิทย์ เปร่ืองการ 
 

สัมมนาระเบยีบการบริหารงานด้านพัสด ุ
อ.ศิลิกา การดี 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย์ 
25 ม.ค. 58 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา  32 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 
26 ม.ค. 58 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันอังคาร 
27 ม.ค. 58 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันพุธ 
28 ม.ค. 58 

08.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ านกัการศกึษาทั่วไปมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เวลา 13.00 น. สัมมนาการเรยีนรู้หน่วยบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ IT  

วันพฤหัสบด ี
29 ม.ค. 58 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  สัมมนาสวสัดิการของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เวลา 13.00 – 16.00 น.  พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

วันศุกร์ 
30 ม.ค. 58 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  การจดัท าบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (โดย สน.บถ.) เวลา 13.00 – 16.00 น.  สัมมนาการบริหารจัดการดา้นงบประมาณ  

วันเสาร ์
31 ม.ค. 58 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการศึกษาของส านัก (โดย อ.สดุารตัน์ เฟือ้งฟูา)   

วันอาทิตย์ 
1 ก.พ. 58 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (ปรึกษางานการท าผลงาน) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 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 
2 ก.พ. 58 

เวลา 09.00 – 16.00 น. สมัมนาการจัดท าแผนกลยุทธแ์ละยทุธศาสตร์ ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
(อาจารยไ์พบลูย์ โพธิสวุรรณ)  

 

วันอังคาร 
3 ก.พ. 58 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  สัมมนาการเรียนรู้การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ผอ.ศรีพงษ์ บุตรงามดี) (อ.เทพสรุิยา สะอาด)    

วันพุธ 
4 ก.พ. 58 10.00 – 12.00 น. สอบวัดความรู ้  (ส่งผลงานกลุ่ม) 13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลจดัท าแผนกลยทุธ์การพัฒนาการศึกษา (ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา กลุม่ละ 15 นาที)  

วันพฤหัสด ี
5 ก.พ. 58 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  สัมมนาการเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยสู่อาเซียน  

วันศุกร์ 
6 ก.พ. 58 

เวลา 09.00 – 12.00 น.  กิจกรรมพฒันาการเรยีนรูสู้่วิถีอาเซียน (เตรยีมการแสดงชุดอาเซยีนศึกษา 1 ชุดชุดละ 20 นาที)  
13.00 น.กิจกรรมโต้วาที ในหัวข้อที่ 1. เด็กไทยจะพัฒนาได้จ าเป็นต้องใช้ IT ร่วมกับห้อง 7/2 (โดยฝุายเสนอ, ฝุายค้าน)  

 
 

วันเสาร ์
7 ก.พ. 58 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (เตรียมผลงานเพื่อน าเสนอ) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  

วันอาทิตย์ 
8 ก.พ. 58 

10.00 น. เดินทางกลับสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (เตรียมผลงานเพื่อน าเสนอ) 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้  



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 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 
9 ก.พ. 58 

08.30 น. การพัฒนาตนเองด้าน คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพน าสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ (โดยหลวงพ่ีช้าง) 
13.00น. การสร้างความรัก สามัคคี และการสร้างความปรองดอง 

 

วันอังคาร 
10 ก.พ. 58 

09.00 น. เปิดตลาดนัดผลงานทางวิชาการ 
13.00น. สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

น าเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม) 
 

วันพุธ 
11 ก.พ. 58 

09.00 – 16.00น. สัมมนาจดัท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
น าเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม) 

 

วันพฤหัสบด ี
12 ก.พ. 58 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
เวลา 09.00 – 12.00 น. น าเสนองานท่ีมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศรายงานกลุ่มและนิทรรศการกลุ่ม ,  

เวลา 13.00 มอบประกาศนีย์บตัรส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม/ปดิการศึกษาอบรม 
 



 
ใบกิจกรรม 

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 

1. ให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย                    
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารการศึกษา     
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะขั้นสูงในการบริหารการศึกษา    
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้น าทางการบริหาร 

  การศึกษา  
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้องกับการบริหาร 

  การศึกษา 
 ส่วนที่ 2 การสังเคราะห์บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและวางแผนพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของ         
นักบริหารการศึกษา       
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาท่ีมี 
    ประสิทธิภาพสูง 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตส านึกในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
   ของนักบริหารการศึกษา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพส าหรับนักบริหาร 
   การศึกษา 
 ส่วนที่ 3 การน าเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ หรือพัฒนานวัตกรรม และการสร้างหรือการปฏิบัติงาน
เป็นเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของนักบริหารการศึกษา 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การน าเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ           
 ในการบริหารการศึกษา    
 2. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วยบทน า          
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7 ตามล าดับ รวมกัน
ไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งให้วิทยากรในวันรายงานตัว 

 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา ได้ที่ www.lpdi.go.th       

แบนเนอร์  หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 
 

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


 
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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