
ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 กาฬสินธุ์ ดอนจาน อบต. ดงพยุง นาง นิสากร นานรัมย์ 6461703
2 กาฬสินธุ์ นามน อบต. นามน น.ส. รพีพร บุตรศาสตร์ 6460204
3 กาฬสินธุ์ นามน อบต. หลักเหล่ียม นาง สกุณา ชนะศึก 6460203
4 กาฬสินธุ์ สมเด็จ อบต. หนองแวง นาง นิตยา สินธโุคตร 6461306
5 ก าแพงเพชร คลองลาน อบต. คลองน  าไหล น.ส. ทศพร จรุงพันธ์ 6620302
6 ก าแพงเพชร บึงสามัคคี อบต. บึงสามัคคี นาย พรสวรรค์ วรสิงห์ 6621003
7 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย ทต. ภผูาเเดง น.ส. ปิยวรรณ ค าสุวรรณ์ 5402204
8 ขอนแก่น ชนบท อบต. กุดเพียขอม นาง นิทยา มีโคตร 6401805
9 ขอนแก่น น  าพอง อบต. ทรายมูล น.ส. นงลักษณ์ นนทสีหา 6400707
10 ขอนแก่น เปือยน้อย ทต. สระแก้ว นาง สุภาวดี พลธา 5401102
11 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบต. ดอนช้าง น.ส. ปวณีา อ่างบุญตา 6400117
12 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. บึงเนียม น.ส. สิริรัตน์ ภาโนมัย 5400120
13 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ. ขอนแก่น น.ส. อรุณศรี ยิง่ยืน 2400101
14 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. โนนทอง นาง สุกานดา จันทร์รักษ์ 5400404
15 ขอนแก่น หนองเรือ อบต. บ้านเม็ง นาง สุภลักษณ์ แก้วแท้ 6400405
16 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. หนองสองห้อง น.ส. บังอร นาราช 6401505
17 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. ดอนดู่ น.ส. พรรวนิท์ ปะละกา 6401502
18 ชัยภมูิ เกษตรสมบูรณ์ อบต. บ้านยาง นาย เสฏฐ์สัณห์ โคตรมา 6360413
19 ชัยภมูิ บ้านเขวา้ ทต. ทุ่งทอง น.ส. ปนัดดา สัพโส 5360202
20 ชัยภมูิ หนองบัวแดง อบต. กุดชุมแสง น.ส. สุรัมภา แก้วเบ้า 6360503
21 เชียงราย เทิง อบต. แม่ลอย นาย จีรพันธ์ ใจกล้า 6570408
22 เชียงราย พาน อบต. ป่าหุ่ง นาง ปิยะนันต์ เกษม 6570506
23 เชียงราย พาน อบต. สันกลาง นาง พัชรี ใจเมตตา 6570511
24 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต. แม่ข้าวต้ม น.ส. นันท์นภสั แดงฟู 6570113
25 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. บ้านดู่ นาย ผดุงศิลป์ อินทะรังษี 5570104
26 เชียงราย แม่จัน อบต. ศรีค  า นาย ปภงักร เจริญสมบัติ 6570712
27 เชียงราย เวยีงป่าเป้า อบต. เวยีง น.ส. จิรภทัร โพทะยา 6571107
28 เชียงราย เวยีงป่าเป้า อบต. สันสลี นาง ณัฐณิชา มะลิวนั 6571108
29 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. เมืองนะ น.ส. ดาวเรือง อินตากาศ 5500403
30 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. เชียงดาว นาย นิเวศ เนตรยอง 5500401

            รำยชื่อผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเขำ้รบักำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบรหิำรกำรศึกษำ รุ่นที่ 3
        ระหว่ำงวันที่ 5 พฤษภำคม ถึง 5 มถุินำยน 2557

             ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
สังกัด ชื่อ-สกุล รหัส อปท.



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ

            รำยชื่อผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเขำ้รบักำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบรหิำรกำรศึกษำ รุ่นที่ 3
        ระหว่ำงวันที่ 5 พฤษภำคม ถึง 5 มถุินำยน 2557

             ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
สังกัด ชื่อ-สกุล รหัส อปท.

31 เชียงใหม่ แม่วาง อบต. บ้านกาด นาย องอาจ นิลสุวรรณ 6502203
32 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. บ้านกลาง นาย คงภทัร สายปราชญ์ 5501201
33 เชียงใหม่ หางดง ทต. น  าแพร่พัฒนา นาย สมยศ ลามาพิสาร 5501510
34 ตรัง ปะเหลียน ทต. ท่าข้าม น.ส. ยศพิมล ชูเกียรติวงศ์กุล 5920401
35 ตรัง เมืองตรัง ทน. ตรัง นาง หทัยกาญจน์ ดวนจันทร์ 3920102
36 ตรัง รัษฎา อบต. ควนเมา นาย นิติพัฒน์ ไสยลักขณา 6920904
37 ตาก แม่ระมาด อบต. สามหมื่น นาย อุทัย มีหินกอง 6630408
38 ตาก สามเงา อบต. สามเงา น.ส. วรัญญา จักริลา 6630307
39 นครปฐม บางเลน ทต. ล าพญา นาย มงคลชัย โปยขุนทด 5730504
40 นครปฐม สามพราน อบต. คลองใหม่ นาย รัฐวชิญ์ แสงอิทธวิสัส์ 6730608
41 นครปฐม สามพราน อบต. คลองจินดา นาย ศุภชัย ชุษณะนาคินทร์ 6730606
43 นครพนม ปลาปาก อบต. มหาชัย นาย สุรวฒิุ สุริยนต์ 6480208
44 นครพนม โพนสวรรค์ อบต. โพนจาน นาง ศรจรัส ป้องหลักค า 6481008
45 นครพนม เมืองนครพนม อบต. ท่าค้อ น.ส. ญาณ์ณิศา พรหมวศิาสตร์ 6480104
46 นครราชสีมา ครบุรี ทต. ไทรโยง-ไชยวาล นาย ธนกรณ์ พรพิริยจินดา 5300203
47 นครราชสีมา ปักธงชัย อบต. โคกไทย น.ส. ศิริรัตน์ ตั งมั่น 6301411
48 นครราชสีมา ปักธงชัย อบต. ตูม นาง สุภาวดี สิงหวสัิย 6301413
49 นนทบุรี ไทรน้อย อบต. ขุนศรี นาย ณัฐพงศ์ ดิษฐ์สอน 6120502
50 นราธวิาส เมืองนราธวิาส อบต. บางปอ นาย วรีชิต พูลภกัดี 6960106
51 น่าน ท่าวงัผา อบต. จอมพระ นาง กาญจนา ศรีเตชะ 6550604
52 น่าน ท่าวงัผา อบต. ยม นาย ทวศัีกด์ิ บูรพาวจิิตรนนท์ 6550606
53 น่าน ท่าวงัผา อบต. ศรีภมูิ นาย วฒิุไกร ค าวงั 6550607
54 น่าน นาหมื่น อบต. เมืองลี นาง กฤษณา สุวรรณา 6551004
55 น่าน ปัว อบต. ป่ากลาง นาย ณัฐวตัร สวา่งเมฆฤทธิ์ 6550505
56 น่าน ปัว อบต. แงง นาง นุดารัตน์ ชัยประเสริฐ 6550503
57 น่าน ปัว อบต. ภคูา นาย พฤฒินันท์ ไชยบุญเรือง 6550510
58 น่าน ปัว ทต. ศิลาแลง น.ส. วนัชพร อนุจร 5550502
59 น่าน ภเูพียง อบต. เมืองจัง นาง วไิลวรรณ ศรรบศึก 6551403
60 น่าน เมืองน่าน อบต. บ่อ นาง สุวภิา โกสินทร์ 6550106
61 น่าน สันติสุข อบต. ดู่พงษ์ นาย กิตชัย สุทธเขตต์ 6551101
62 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต. บึงงาม นาง อุบลวรรณา หลวงราช 5380602
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63 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต. ไคสี นาย สมพร เปปะหลาน 5380105
64 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต. บ้านแพ นาย ศุภวชิญ์ รุ่งพิรุณ 6310205
65 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต. กูส่วนแตง น.ส. ณัชชา ทูลไธสง 6311902
66 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบต. ดงขี เหล็ก ส.อ. พิเชษฐ เกตุหิรัญ 6250106
67 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อบต. โคกไทย น.ส. ราตรี คตดี 6250904
68 พัทลุง ป่าบอน อบต. โคกทราย นาย สมชัย ศรีภกัดี 6930802
69 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง ทต. โพธิป์ระทับช้าง น.ส. สุภาพร สุขวานิชย์ 5660302
70 แพร่ เมืองแพร่ ทต. แม่ค ามี นาง ณิชนันทน์ ศรีใจ 5540106
71 แพร่ ลอง ทต. เวยีงต้า นาง แสงหล้า สุดใจ 5540303
72 ภเูก็ต ถลาง อบต. เทพกระษัตรี น.ส. ติยาภรณ์ สุขสง 6830305
73 มหาสารคาม กันทรวชิัย อบต. กุดไส้จ่อ นาย วรชิด ชิณเกตุ 6440406
74 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. เกิ ง นาย วรรธนพงศ์ เพียโคตร 6440109
75 มหาสารคาม วาปีปทุม อบต. บ้านหวาย น.ส. จินตนา ปัจจัยคา 6440913
76 ยโสธร ป่าติ ว อบต. ศรีฐาน นาย ธนกฤต อินทร์น้อย 6350506
77 ยโสธร ป่าติ ว อบต. โพธิไ์ทร นาย สุพรรณ อนุทุม 6350503
78 ยโสธร มหาชนะชัย อบต. คูเมือง นาง ชบา ค าแพง 6350604
79 ยโสธร เลิงนกทา อบต. สามแยก นาง บุญช่วย ปาเส 6350811
80 ร้อยเอ็ด ธวชับุรี ทต. อุ่มเม้า นาง สกาวรัตน์ นามไพร 5450503
81 ร้อยเอ็ด โพนทอง อบต. พรมสวรรค์ น.ส. มนพร เพชรโรจน์ 6450709
82 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต. โคกสูง นาย ศิริภทัร สารพัฒน์ 5450703
83 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบต. เมืองทอง นาย สมหมาย มนตรีปฐม 6450109
84 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ ทต. โพนเมือง น.ส. สมพิศ ตรีวงษ์ 5451402
85 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต. หนองหมื่นถ่าน นาง สุพรรณษา เจ็นประโคน 6451409
86 ระนอง เมืองระนอง อบจ. ระนอง น.ส. ศิริกุล ตันกุล 2850101
87 ระยอง ปลวกแดง อบต. มาบยางพร นาง บัวทอง พรสวสัด์ิ 6210603
88 ระยอง เมืองระยอง อบต. แกลง นาย ปรีชา ปิดตาระคะ 6210109
89 ราชบุรี ด าเนินสะดวก อบต. แพงพวย นาย สุริยา กัลยาลอง 6700411
90 ลพบุรี พัฒนานิคม อบต. ช่องสาริกา นาง สุพัตรา เทียนสวสัด์ิ 6160206
91 ล าปาง เกาะคา อบจ. ล าปาง นาง เตือนตรา แสนผล 2520101
92 ล าปาง เมืองปาน อบต. แจ้ซ้อน นาย อนรรฆพงศ์ เกษตรเกื อกูล 6521302
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93 ล าพูน ทุ่งหัวช้าง ทต. ทุ่งหัวช้าง นาย สมพล แปงชัย 5510501
94 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. ศรีบัวบาน น.ส. บรรณฑรวรรณ ค าจิแจ่ม 5510117
95 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ทต. ศรีสะอาด นาย ล าพูน ไชยสาร 5330518
96 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต. ภฝู้าย นาง วนัเพ็ญ ทะนนท์ 6330813
97 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทต. น  าค า นาย ธเนศ ขันศิลา 5330103
98 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต. สระก าแพงใหญ่ น.ส. ณิชาภา เมืองจันทร์ 5331003
99 สกลนคร บ้านม่วง อบต. บ่อแก้ว น.ส. วรินรักษ์ จัดแจง 6471007
100 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. ท่าแร่ น.ส. สุรารัตน์ มุลเมืองแสน 5470105
101 สกลนคร อากาศอ านวย ทต. วาใหญ่ น.ส. ดาวประกาย สังฆะธาตุ 5471107
102 สงขลา ควนเนียง ทต. บางเหรียง น.ส. สถิดาพร ปางนิติกรณ์ 5901301
103 สตูล ควนกาหลง อบต. ควนกาหลง น.ส. ฑีรพัชร ชุมช่วย 6910301
104 สตูล มะนัง อบต. นิคมพัฒนา น.ส. ณัฐา จันทร์เมือง 6910701
105 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต. แพรกษา นาย นิยม หาญสิงห์ 6110113
106 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. ด่านส าโรง นาง บุษราคัม เนียมมี 5110104
107 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทน. อ้อมน้อย นาย สุบิน วเิชียรศรี 3740201
108 สิงห์บุรี พรหมบุรี อบต. โรงช้าง นาง มณีวรรณ สิงห์สกุล 6170406
109 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี อบต. บางกระบือ น.ส. รุ่งทิวา จันทร์สวน 6170105
110 สุโขทัย กงไกรลาศ อบต. ดงเดือย นาย อานนท์ สันติอารีย์ 6640406
111 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ทต. ตล่ิงชัน นาง วชัรี สุขพลอย 5640202
112 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต. บ้านหลุม นาง วรรณี สายด้วง 6640110
113 สุโขทัย สวรรคโลก อบต. ปากน  า นาง สายชล วงศ์พันธ์ 6640705
114 สุโขทัย สวรรคโลก อบต. ย่านยาว นาง อารีย์ จะแจ้ง 6640713
115 สุรินทร์ จอมพระ อบต. ลุ่มระวี นาง ปวณีา ไชยเทพ 6320410
116 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. เมืองที นาย ศุภชัย แก้วพินิจ 6320107
117 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. นาดี นาย สัมพันธ์ เจนถูกใจ 6320115
118 หนองบัวล าภู นากลาง ทต. นากลาง นาย สมพงษ์ ศรีสนิท 5390202
119 หนองบัวล าภู นาวงั อบต. นาเหล่า น.ส. ร าไพ โกศล 6390604
120 หนองบัวล าภู โนนสัง ทต. บ้านค้อ น.ส. ชุลีภรณ์ สระแก้ว 5390303
121 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต. ทรายทอง นาง ปิยวรรณ ค าสมหมาย 6390408
122 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต. ห้วย น.ส. พเยาว์ ไชยสิทธิ์ 5370304



ล ำดบั จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ

            รำยชื่อผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเขำ้รบักำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบรหิำรกำรศึกษำ รุ่นที่ 3
        ระหว่ำงวันที่ 5 พฤษภำคม ถึง 5 มถุินำยน 2557

             ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
สังกัด ชื่อ-สกุล รหัส อปท.

123 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต. ปทุมราชวงศา น.ส. วไิลวรรณ ท้าวอนนท์ 5370301
124 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบต. โนนโพธิ์ นาย จักรี ณุวงษ์ศรี 6370114
125 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบต. เหล่าพรวน นาง รุ่งทิพย์ สุวะรักษ์ 6370119
126 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม อบต. ไร่สีสุก นาง อาภรณ์รัตน์ คชพันธ์ 6370507
127 อุดรธานี โนนสะอาด อบต. บุ่งแก้ว น.ส. นิตยา สุราทิพย์ 6410507
128 อุดรธานี โนนสะอาด อบต. ทมนางาม นาง อติกานต์ น้อยนิล 6410506
129 อุดรธานี บ้านดุง อบต. โพนสูง นาย รักชาติ บูรณสรรค์ 6411102
130 อุดรธานี บ้านผือ อบต. เมืองพาน น.ส. ทัศนีย์ เบ้าทองหล่อ 6411713
131 อุดรธานี บ้านผือ อบต. โนนทอง นาง รัชฎาภรณ์ ค าชลธาร์ 6411704
132 อุดรธานี ศรีธาตุ อบต. ตาดทอง นาย สุริยา ถ าวาปี 6410907
133 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. ด่านนาขาม น.ส. มาชุรี ฐานะตระกูล 5530104
134 อุทัยธานี บ้านไร่ อบต. ห้วยแห้ง นาย สุรินทร์ รักษ์วงศ์ 6610613
135 อุบลราชธานี กุดข้าวปุ้น อบต. แก่งเค็ง นาง เรไร คณารักษ์ 6341203
136 อุบลราชธานี เขือ่งใน อบต. ก่อเอ้ นาย วฒันศักด์ิ ประดิษฐศิลป์ 6340404
137 อุบลราชธานี ตาลสุม อบต. นาคาย นาง รุ่งศศิธร ศรีสมบูรณ์ 6342005
138 อุบลราชธานี นาจะหลวย อบต. พรสวรรค์ น.ส. อนง บุญถม 6340806
139 อุบลราชธานี น  าขุน่ ทต. ขี เหล็ก นาย จักรกฤษ สายป้อง 5343301
140 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. หนองเหล่า น.ส. จุราพร ค าดี 6341414
141 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. แก้งกอก นาง จรินทร ทองศรี 6340202
142 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. สงยาง น.ส. ชนัญญา อุตส่าห์ 6340212
143 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. ดอนใหญ่ น.ส. รัตนา ทองกลึง 6340207
144 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก อบต. หนองบก นาย วสัพล ลาพัน 6343101



 
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/


แผนภูมิโครงสร้างหลักสูตรนักบริหารการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้ารับ

การพัฒนา 
  ศึกษาเอกสาร ต ารา 
บทความ งานวิจัย 
เว็บไซต์ทีเ่กี่ยวข้อง
กับหลักสตูรการ
พัฒนาก่อนเข้ารับ
การพัฒนา 15 วัน 
พร้อมเข้ารับการ
ประเมินความรู้ก่อน
การพัฒนา ในวันรับ
รายงานตัวและ
ลงทะเบียน 

ส่วนท่ี 1 การเสรมิสร้าง
สมรรถนะนักบรหิาร

การศึกษา 
(12 วัน) 

ส่วนท่ี 2 การเรียนรู้  สภาพ
จริง 

(15 วัน) 

ส่วนท่ี 3 การจัดท าและ
น าเสนอแผนกลยุทธ์

พัฒนาการศึกษา 
(5 วัน) 

องค์ประกอบ องค์ประกอบ องค์ประกอบ 
หมวดที่ 1ผู้น าทางวิชาการ 

หมวดที่ 2การบริหารจัดการ
เชิงกลยุทธ์ 

หมวดที่ 3 บุคคลแห่งการเรยีนรู ้

หมวดที่ 4การสร้างและพัฒนา
เครือข่ายในการจดัการศึกษา 

หมวดที่ 5การพัฒนาวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมที่ 1 เรียนรูต้ามสภาพ
จริงในส านัก/กองการศึกษา 
อปท. ที่มีนวัตกรรมการบริหาร
และหรือมีการจัดการศึกษา
ประสบผลส าเร็จและผลการ
ปฏิบัติงานทีเ่ป็นเลิศ(5วัน) 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กร
ที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมาย
มหาชนได้แก่ศาลปกครอง
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
ฯลฯ (3วัน) 

กิจกรรมที่ 3เรียนรู้ในองค์กร
เอกชนสพท. สถานศึกษาภาครัฐ
และเอกชน(2วัน) 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กร
ในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือ
ประเทศอื่นๆ(๕วัน) 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์
การพัฒนาการศึกษาใน
ส านัก/กองการศึกษา อปท.
โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์
ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการ
เสริมสร้างสมรรถนะและ
การเรียนรู้ในสภาพจริง
แล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

 

ประเมินผลการพัฒนา 
  1. ระยะเวลาเข้ารับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ90 
  2. ผลการประเมินระหว่างพัฒนาและสิ้นสดุการพัฒนา ในแต่ละสว่นไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
         *ผู้ที่ไม่ผา่นการประเมิน ต้องเข้ารับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด* 



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 
5 พ.ค. 57 

- 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนเิทศ 

วิสัยทัศน์การจดัการศึกษาสู่โลกอนาคต 
ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการ 
รศ.ดร.นพดล เจนอักษร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสตูร 
 

วันอังคาร 
6 พ.ค. 57 

 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน 

ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ 
การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันพุธ 
7 พ.ค. 57 

พัฒนาจติ/
พัฒนากาย 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย 

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ กีฬาและนันทนาการ  

วันพฤหัสบด ี
8 พ.ค. 57 

 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสตูร 
 

วันศุกร์ 
9 พ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย 

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันเสาร ์
10 พ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การกระจายอ านาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
 

กีฬาและนันทนาการ  

วันอาทิตย์ 
11 พ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาและเสริมสรา้งความเข้มแข็งในการบริหารจัดการของ
ส านัก/กองการศึกษา 

ดร.กมล รอดคล้าย 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ผอ.พริัฐ  พลภูมิรกัษ ์ผอ.สน.กศ.ทน.นครปฐม 

 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ ำนวยกำรหลักสูตร  



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 พ.ค. 57 

- 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู ้
อ.สุเทพ ชัญญสิทธ ์

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนัท์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอังคาร 
13 พ.ค. 57 

- 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันพุธ 
14 พ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

อ.ธานินทร์ ร้ิวธงชัย ทถจ.ปทุมธาน ี

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
อ.เพชรรัชต์ กันยาบาล 

 

วันพฤหัส 
15 พ.ค..57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย 
อ.เชวง ไทยยิ่ง 

วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(การบริหารงานบุคคลครู 

และบุคลากรทางการศึกษา)  
อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

 

วันศุกร์ 
16 พ.ค.57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พระมหาสมปอง ตาลปตุตฺโต 
 

ช้ีแจงการด าเนินงาน ในส่วนที่ 2/
อภิปรายซักถาม   

วันเสาร ์
17 พ.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันอาทิตย์ 
18 พ.ค..57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  



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 
19 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มนีวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันอังคาร 
20 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันพุธ 
21 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันพฤหัสบด ี
22 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันศุกร์ 
23 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันเสาร ์
24 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันอาทิตย์ 
25 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๓เรียนรู้ในองค์กรเอกชนสพท. สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  



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 พ.ค..57 

กิจกรรมที่ ๓เรียนรู้ในองค์กรเอกชนสพท. สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  

วันอังคาร 
27 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันพุธ 
28 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่ๆ  

วันพฤหัสบด ี
29 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันศุกร์ 
30 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันเสาร ์
31 พ.ค.57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่ๆ  

วันอาทิตย์ 
1 ม.ิย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
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 ม.ิย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันอังคาร 
3 ม.ิย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันพุธ 
4 ม.ิย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันพฤหัสบด ี
5 ม.ิย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 



  

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม  
๑.  การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวนั เวลา และสถานท่ฎท่ฎกําหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว 
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  
๒. การแต่งกาย ๒.๑ 
ชุดเรียน  

๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร  ์แต่งเคร่ฎองแบบสีกาก  ีคอพับแขนยาว 
๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรยีมเส้ฎอสูท/แจ๊คเก๊ตสีดํา ใส่ในวัน 
รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด ๓) ชาย แต่งกายเส้ฎอเช้ฎตสีขาวแขนส้ฎน/ยาว กางเกงสีดํา 
หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร  ์๔) หญิง แต่งกายเส้ฎอเช้ฎตสีขาวแขนส้ฎน/ยาว 
กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร – วันศุกร  ์๕) เตรยีมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 

๒.๒ ชุดออกกําลังกาย  
๑) เส้ฎอกีฬาสีขาว แขนส้ฎนมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว ๒) กางเกง
วอร์มขายาว สีดํา หรือสีกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว ๓) 
รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว  

๓. ของใช้สว่นตัวท่ฎจําเป็นและยารกัษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใชท่้ฎสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ฎนจัดให  ้ 

4.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ 
 4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร  



  


	รายชื่อเสนอ
	ใบกิจกรรมนักบริหารการศึกษา
	แผนภูมินักบริหารการศึกษา
	ตารางเรียนนบห.การศึกษา ร 3
	เอกสารการเตรียมตัว คลอง 1 ใหม่

