
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ
1 กระบี่ คลองท่อม ทต. ทรายขาว นาง จรรยา จิณรัฐ 5810405
2 กระบี่ คลองท่อม อบต. พรุดินนา น.ส. ละออง บุญครบ 6810406
3 กระบี่ คลองท่อม ทต. คลองพน นาง โสภสิ การแข็ง 5810402
4 กระบี่ ปลายพระยา อบต. คีรีวง นาย วริศักด์ิ เดชทวี 6810604
5 กระบี่ อ่าวลึก อบต. อ่าวลึกเหนือ นาย ธนพงศ์ พฤติภสัสร 6810506
6 กระบี่ อ่าวลึก อบต. บ้านกลาง น.ส. ปิยนุช บุตรปอด 6810504
7 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต. ท่าม่วง น.ส. สารินีย์ จีนาภกัด์ิ 5710602
8 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย อบต. เหล่ากลาง นาง จินตนา ภบูุญลาภ 6461805
9 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี อบต. เสาเล้า นาง บุษดี อุตซี 6461207
10 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง ทต. หนองอีบุตร นาง พิมพ์พร กลางประพันธ์ 5461403
11 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก อบต. กุดโดน นาง พิสมัย ทองทับ 6460805
12 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย อบต. คุยบ้านโอง น.ส. นันทิยา บดัรัฐ 6620605
13 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. นาเพียง นาย วริะ โชติกนกกุล 5400508
14 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทน. ขอนแก่น นาย ศรัณย์ เขานาเรียง 3400102
15 ขอนแก่น หนองนาค า อบต. กุดธาตุ นาย รชต พรหมศร 6402302
16 ฉะเชิงเทรา บางคล้า อบต. เสม็ดเหนือ นาง พิศสมร พ่วงเจริญ 6240207
17 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว อบต. บึงน้ ารักษ์ น.ส. พัสลี สุนทรส 6240311
18 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ทต. หัวส าโรง น.ส. นิศากร มโนรมย์ 5240903
19 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต อบต. ท่ากระดาน นาง นภสักร ยิม้ย่อง 6240803
20 ชลบุรี ศรีราชา ทต. บางพระ นาย ภทัรพงษ์ เสตะกัณณะ 5200704
21 ชลบุรี ศรีราชา ทน. แหลมฉบัง นาง สายสมร ชื้อทัศนประสิทธิ 3200701
22 ชัยภมูิ ภเูขียว อบต. กวางโจน นาย โกสินทร์ บุตะเขียว 6361010
23 ชุมพร สวี ทต. นาโพธิพ์ัฒนา น.ส. สารภี พรหมเจริญ 5860703
24 เชียงราย เชียงแสน ทต. โยนก นาง ประคอง เก็บนาค 5570807
25 เชียงราย เชียงแสน อบต. ป่าสัก น.ส. พัชรินทร์ วงศ์เรียน 6570806
26 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. นางแล น.ส. สายทิตย์ เวยีงมูล 5570105
27 เชียงราย แม่จัน ทต. สายน้ าค า นาง ภคัวี พิทาค า 5570707
28 เชียงราย แม่จัน อบต. ป่าตึง นาย อุเทน เกษสุดาภรณ์ศักด์ิ 6570708
29 เชียงราย แม่สาย ทต. เเม่สายมิตรภาพ น.ส. จารุณี สายน้ าเย็น 5570904
30 เชียงราย แม่สาย อบต. โป่งงาม นาย บุญเชิด ธนัญชัย 6570906

            รำยชื่อผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเขำ้รบักำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบรหิำรกำรศึกษำ รุ่นที่ 4
        ระหว่ำงวันที่ 19 พฤษภำคม ถึง 19 มถุินำยน 2557

             ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธำนี 
สังกัด ชื่อ-สกุล รหัส อปท.
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31 เชียงราย แม่สาย อบต. ห้วยไคร้ นาง รัถยา ธนัญชัย 6570910
32 เชียงราย แม่สาย ทต. เวยีงพางค า น.ส. สุทราทิพย์ บุญมี 5570903
33 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ นาย วชิาญ จองรัตนวนิช 2500101
34 เชียงใหม่ แม่ริม อบต. เหมืองแก้ว น.ส. ฤทัยรัตน์ แสนปวน 6500709
35 เชียงใหม่ แม่ริม ทต. แม่แรม น.ส. สมัชญาร์ สมเพาะ 5500707
36 เชียงใหม่ แม่อาย อบต. แม่นาวาง น.ส. รัชนก ชัยพุทธกิุล 6501003
37 เชียงใหม่ สะเมิง อบต. แม่สาบ นาย นพดล สร้อยนาค 6500803
38 เชียงใหม่ สันทราย ทต. สันนาเม็ง นาย ดุษฎี อุ่นเมือง 5501404
39 เชียงใหม่ ฮอด อบต. นาคอเรือ นาง สุนีย์ จันทรังษี 6501604
40 นครปฐม ก าแพงแสน อบต. หนองกระทุ่ม น.ส. คณิศร เอี่ยมสง่า 6730209
41 นครปฐม ก าแพงแสน อบต. ก าแพงแสน น.ส. ปาณิดา ฐิติธารดล 6730204
43 นครปฐม บางเลน ทต. บางเลน น.ส. รจนา แก้วภกัดี 5730501
44 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. บ้านยาง น.ส. ชณิดา เทศแก้ว 6730118
45 นครพนม นาหวา้ อบต. บ้านเสียว นาง ดวงใจ บุญชาญ 6480903
46 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต. หนองหัวฟาน นาย สัมภาษณ์ พลวมิลฉันท์ 6301109
47 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาง กนกรัตน์ ธญัทัตจิรเมธ 3300102
48 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาย วษิณุ แสงพันธุ์ 3300102
49 นนทบุรี บางบัวทอง ทม. บางบัวทอง น.ส. วไิลวลัย์ ค าแสน 4120401
50 นราธวิาส ตากใบ อบต. เกาะสะท้อน นาย มะรีเป็ง มะสง 6960202
51 นราธวิาส ตากใบ อบต. ศาลาใหม่ นาย ฮาซัน สุหลง 6960205
52 นราธวิาส สุคิริน อบต. ภเูขาทอง นาย ธเนศ ขวญัสืบ 6960904
53 นราธวิาส สุคิริน อบต. เกียร์ นาย วรัิตน์ นาคเพ็ง 6960902
54 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ ทต. โคกก่อง นาย ชาญยุทธ วงค์พิพัฒน์ 5380107
55 บุรีรัมย์ คูเมือง ทต. หินเหล็กไฟ นาย ยุทธพร กล่อมจิต 5310202
56 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. หนองตะครอง นาย จิตรติพงษ์ การงานดี 5310605
57 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ อบต. โคกสะอาด นาย ณัฐพัฒน์ นันใจยะ 6311006
58 ปทุมธานี สามโคก อบต. บางกระบือ นาง จิราวลัย์ ท้ายเมือง 6130708
59 ปทุมธานี สามโคก อบต. เชียงรากน้อย น.ส. พรชนก หม่อมงาม 6130705
60 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน ทต. หนองพลับ นาย ไฉน รัตนภกัดี 5770702
61 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา อบต. ปากกราน นาย สมชาย โตสม 6140110
62 พัทลุง กงหรา ทต. คลองทรายขาว นาง ภรณ์ภสัสรณ์ ชูข า 5930202
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63 พัทลุง ปากพะยูน ทต. ปากพะยูน นาย วศินุ สุระก าแหง 5930601
64 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทน. พิษณุโลก นาย วเิชียร แก้วกล่ิน 3650102
65 พิษณุโลก วงัทอง อบต. พันชาลี นาย ชัยสิทธื์ แสนหิรัญรัตน์ 6650803
66 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. บ้านกลาง นาง รัตนาภรณ์ เกษามูล 6670307
67 แพร่ สูงเม่น อบต. หัวฝาย นาง วราพร พุ่มพวง 6540412
68 ภเูก็ต กะทู้ ทม. ป่าตอง นาง รัตนา พรหมมา 4830201
69 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. ยางท่าแจ้ง น.ส. กมลชนก บุตรโคตร 6440314
70 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. ยางน้อย นาง พรปวณ์ี หวานขม 6440306
71 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. แห่ใต้ นาง พัชรี ฐานะวฒิุ 6440311
72 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. เขวาไร่ น.ส. รุ่งนภา มีทอง 6440302
73 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. โพนงาม น.ส. อุไล สิงคีประภา 6440305
74 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. เชียงยืน นาย กิตติชัย โพธิห์ล้า 6440503
75 มหาสารคาม เชียงยืน อบต. กูท่อง นาย สยาม ตุมโฮม 6440504
76 มหาสารคาม นาดูน อบต. กูสั่นตรัตน์ นาย ปฐมพงษ์ ไชยพิมพ์ 6441003
77 ระยอง บ้านค่าย อบต. ตาขัน นาง ญาด์ธร เสนาธรรม 6210506
78 ราชบุรี โพธาราม อบต. เตาปูน นาย เอกลักษณ์ ทองเสมียน 6700715
79 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต. หลุมดิน นาง พัชรินทร์ พงษ์ประเสริฐ 5700106
80 ลพบุรี บ้านหมี่ อบต. พุคา น.ส. พรธนา ใจดี 6160612
81 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต. ถนนใหญ่ นาย สมชาย พิมพาภรณ์ 5160106
82 ล าพูน แม่ทา ทต. ทากาศ น.ส. นันทินา หน่อแก้ว 5510201
83 เลย เมืองเลย ทต. นาดินด า นาย สุนัน ขันทะสิทธิ์ 5420105
84 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม. ศรีสะเกษ นาย นภดล ทองดี 4330102
85 สกลนคร วานรนิวาส ทต. นาซอ น.ส. ขวญัใจ จิเหิบ 5470803
86 สกลนคร วานรนิวาส อบต. ศรีวชิัย นาง ฉววีรรณ แก้วพรม 6470809
87 สกลนคร อากาศอ านวย อบต. นาฮี นาย ขันติ กรโสภา 6471109
88 สงขลา นาทวี อบต. คลองทราย น.ส. พันธป์ระภา เพชรทอง 6900405
89 สงขลา นาทวี อบต. นาหมอศรี นาย สมหวงั กุลวงษ์ 6900408
90 สงขลา สิงหนคร อบต. ท านบ นาย ณกร ผ่องใส 6901506
91 สงขลา สิงหนคร อบต. ปากรอ น.ส. มลิวลัย์ สะขะโร 6901507
92 สงขลา หาดใหญ่ ทต. บ้านไร่ นาย ประพันธ์ จันทโชโต 5901110



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ หมำยเหตุ

            รำยชื่อผู้ไดร้บักำรคัดเลือกเขำ้รบักำรฝึกอบรม หลักสูตรนักบรหิำรกำรศึกษำ รุ่นที่ 4
        ระหว่ำงวันที่ 19 พฤษภำคม ถึง 19 มถุินำยน 2557

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

93 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทุ่งต าเสา นาง ศุภจิรา ปานขาว 4901106
94 สงขลา หาดใหญ่ อบต. ฉลุง นาง อิศรีย์ สุดราม 6901112
95 สตูล เมืองสตูล อบต. บ้านควน น.ส. ดารุณี หมัดหมัน 6910109
96 สมุทรปราการ บางบ่อ อบต. เปร็ง นาง สุกัญญา ตราชื่นต้อง 6110210
97 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต. แพรกษาใหม่ นาง กานดา มังคละ 6110109
98 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. บางปู นาง พัชมณฑ์ ประกอบสุข 5110105
99 สระบุรี แก่งคอย อบต. ท่ามะปราง น.ส. พรทิพย์ อิ่มลา 6190209
100 สระบุรี เมืองสระบุรี อบจ. สระบุรี นาง รัศมี ผูกเกษร 2190101
101 สิงห์บุรี ท่าช้าง อบต. โพประจักษ์ น.ส. พจนารถ เอมน้อย 6170502
102 สิงห์บุรี ท่าช้าง อบต. วหิารขาว น.ส. พัชรนันท์ จันทร์ดอกไม้ 6170503
103 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ. สุโขทัย นาย วนิัย มากมี 2640101
104 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร อบต. ควนสุบรรณ นาย ฉัตรสุริยา ไทยถนอม 6841207
105 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี อบจ. สุราษฎร์ธานี นาย ชูชีพ ชูจิต 2840101
106 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ อบต. บึง นาง บุษดี ศรีไทย 6321603
107 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. เทนมีย์ นาย บุญเกิด ขุมทอง 6320114
108 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต. หนองปลาปาก น.ส. วณีารัตน์ ด านิล 5430702
109 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู อบต. กุดจิก นาย ชยานนท์ ชินวงษ์ 6390107
110 อ่างทอง โพธิท์อง อบต. อ่างแก้ว น.ส. สุวราภรณ์ คุ้มพม่า 6150413
111 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ อบต. ห้วยไร่ นาย ภาษิต ทิพอุตร์ 6370122
112 อุดรธานี กูแ่ก้ว อบต. โนนทองอินทร์ นาง มณฑิรา เสริมทรัพย์ 6412404
113 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม อบต. อุ่มจาน นาง เกศินี จันทร์สวา่ง 6412503
114 อุดรธานี เพ็ญ อบต. เพ็ญ นาง ดารา เกษทองมา 6411905
115 อุดรธานี เพ็ญ อบต. สร้างแป้น น.ส. มยุรี เจริญรบ 6411912
116 อุดรธานี เพ็ญ อบต. เชียงหวาง นาง อ่อนตา ธรุะพล 6411909
117 อุบลราชธานี เดชอุดม ทต. โพนงาม นาย วรีะศักด์ิ อรรคธรรม 5340705
118 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. หนองเมือง นาง ศิริรัตน์ บุญล้อม 6341407
119 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. หนองช้างใหญ่ นาง อุบล อัตตะวงศ์ 6341413
120 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. วาริน น.ส. จินตนา ศิริธรรม 6340211



 
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 
19 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 
20 พ.ค. 57 

 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน 

ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ 
การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันพุธ 
21 พ.ค. 57 

พัฒนาจติ/
พัฒนากาย 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย 

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ กีฬาและนันทนาการ  

วันพฤหัสบด ี
22 พ.ค. 57 

 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสตูร 
 

วันศุกร์ 
23 พ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย 

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันเสาร ์
24 พ.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การกระจายอ านาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
 

กีฬาและนันทนาการ  

วันอาทิตย์ 
25 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 
26 พ.ค. 57 

- 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
อ.สุเทพ ชัญญสิทธ ์

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนัท์ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอังคาร 
27 พ.ค. 57 

- 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันพุธ 
28 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 
29 พ.ค..57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย 
อ.เชวง ไทยยิ่ง 

วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(การบริหารงานบุคคลครู 

และบุคลากรทางการศึกษา)  
อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

 

วันศุกร์ 
30 พ.ค.57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พระมหาสมปอง ตาลปตุตฺโต 
 

ช้ีแจงการด าเนินงาน ในส่วนที่ 2/
อภิปรายซักถาม   

วันเสาร ์
31 พ.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันอาทิตย์ 
1 ม.ิย. 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 
2 มิ.ย.57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มนีวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันอังคาร 
3 ม.ิย. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันพุธ 
4 ม.ิย. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันพฤหัสบด ี
5 ม.ิย. 57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันศุกร์ 
6 ม.ิย. 57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันเสาร ์
7 ม.ิย. 57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันอาทิตย์ 
8 ม.ิย. 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 
9 มิ.ย..57 

กิจกรรมที่ ๓เรียนรู้ในองค์กรเอกชนสพท. สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  

วันอังคาร 
10 มิ.ย. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันพุธ 
11 มิ.ย. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่ๆ  

วันพฤหัสบด ี
12 มิ.ย. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันศุกร์ 
13 มิ.ย. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันเสาร ์
14 มิ.ย. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันอาทิตย์ 
15 มิ.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 
16  มิ.ย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันอังคาร 
17  มิ.ย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันพุธ 
18  มิ.ย. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันพฤหัสบด ี
19 มิ.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  
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