
จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กระบี่ ลําทับ อบต. ทุง่ไทรทอง น.ส. ไมตรี ใจหาญ
2 กระบี่ ลําทับ อบต. ดินอุดม น.ส. วรรณา เกตุนิ่ม
3 กระบี่ ลําทับ ทต. ลําทับ นาย วันชัย ชูประดิษฐ์
4 กระบี่ เหนือคลอง อบต. ตล่ิงชัน นาง สุมลฑา สาเหล็ม
5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต. ลาดหญ้า น.ส. นัยนา เล่ียนเครือ
6 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ ทต. จุมจัง นาย ฉัตรชัย อุทัยแสง
7 กาฬสินธุ์ ดอนจาน อบต. ดงพยุง นาง นิสากร นานรัมย์
8 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ทต. ท่าคันโท นาง เพ็ญทิพย์ ธนพงศากร
9 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท ทต. นาตาล นาง วรรธกาล แสงภักดี
10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. กลางหมื่น นาย พิพัฒนพงศ์ โกมาร
11 กาฬสินธุ์ สามชัย อบต. สําราญ น.ส. อุสาห์วรรณี นามศิริ
12 กําแพงเพชร พรานกระต่าย ทต. พรานกระต่าย น.ส. จินดาพร รอดกสิกรรม
13 กําแพงเพชร พรานกระต่าย ทต. บ้านพราน น.ส. ปุณยานุช จุดตะโน
14 กําแพงเพชร เมอืงกําแพงเพชร ทต. คลองแม่ลาย น.ส. ณัฎฐวี กัณหา
15 กําแพงเพชร เมอืงกําแพงเพชร ทต. นิคมทุ่งโพธิท์ะเล นาง ณัฐวดี พรหมเจียม
16 ขอนแก่น ชนบท อบต. กุดเพียขอม นาง นิทยา มีโคตร
17 ขอนแก่น น้ําพอง อบต. บัวเงิน นาย อํานาจ ยุทธรรม
18 ขอนแก่น บ้านไผ่ ทม. บ้านไผ่ นาง อุไรวรรณ กสิกิจวรกุล
19 ขอนแก่น พล อบต. หัวทุง่ น.ส. นวพร ศรีกุดเรือ
20 ขอนแก่น แวงใหญ่ อบต. โนนทอง นาง หนูเพียร หนันทุม
21 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. โนนทอง นาง สุกานดา จันทร์รักษ์
22 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. บ้านผือ นาง อาภา ภัทรสุพงศ์
23 ขอนแก่น หนองสองห้อง อบต. หนองสองห้อง น.ส. บังอร นาราช
24 จันทบุรี ท่าใหม่ อบต. ตะกาดเง้า น.ส. ปุญญ์ศิกานต์ โสภา
25 จันทบุรี ท่าใหม่ ทม. ท่าใหม่ นาย วรพัทธ์ ทองทวี
26 จันทบุรี มะขาม ทต. มะขามเมืองใหม่ น.ส. วันเพ็ญ อ่อนป๎ดชา
27 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทม. ท่าช้าง น.ส. พรนรินทร์ สลีอ่อน
28 ชลบุรี บางละมุง พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา นาง ฐิตาภา จันทร์กระจ่าง
29 ชลบุรี บางละมุง พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา นาย มนัส คงวัฒนะ

รายชื่อผู้ทีไ่ดร้ับคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที8่

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ระหว่างวันจันทร์ที ่22 กันยายน ถึงวันพฤหัสบดทีี ่23 ตลุาคม 2557

สังกัด ชื่อ - สกุล
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30 ชลบุรี บางละมุง พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา นาง ยุวดี เพชรฤทธิ์
31 ชลบุรี บางละมุง พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา นาง อาภรณ์ ราชสิงโห
32 ชลบุรี บ้านบึง ทม. บ้านบึง นาย เอ็นดู สุวรรณโชติ
33 ชลบุรี ศรีราชา อบต. บ่อวิน น.ส. ณิชนันทน์ ภักดีแก้ว
34 ชัยนาท วัดสิงห์ อบต. วังหมัน นาย วงศพัทธ์ จันทร์เอี่ยม
35 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ์ ทต. บ้านเด่ือ นาย นนทนันท์ ยงขามป้อม
36 ชัยภูมิ เกษตรสมบรูณ์ อบต. บ้านเป้า น.ส. ภณิดา ฦๅกําลัง
37 ชัยภูมิ แก้งคร้อ อบต. หนองไผ่ น.ส. จิตตา จอกสถิตย์
38 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ อบต. โนนสะอาด นาง ปิยะมาศ นันทะเสน
39 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ อบต. หนองขาม นาง สายฝน หงษ์เหล่ียม
40 ชัยภูมิ คอนสาร อบต. ดงกลาง นาย พงษ์ศักด์ิ เพชรเสถียร
41 ชัยภูมิ คอนสาร ทต. คอนสาร นาง อรัญญา ป้องสิงห์
42 ชัยภูมิ เทพสถิต อบต. ห้วยยายจิ๋ว น.ส. จรรยมณฑน์ ยุ้งจัตุรัส
43 ชัยภูมิ เนินสง่า อบต. กะฮาด น.ส. ประนอม ทวีชีพ
44 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค์ อบต. บ้านตาล นาง พรทิพย์ แข็งแรง
45 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต. หนองคอนไทย นาย บุญเจิด ยั่งยืน
46 ชัยภูมิ ภูเขียว อบต. กุดยม นาง อติภา จินากูล
47 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบจ. ชัยภูมิ นาย กฤษดา เริงชัยภูมิ
48 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต. นาเสียว นาย พินิจพงษ์ อาจนาเสียว
49 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต. โนนสําราญ นาง ศิรินนาถ จันทร์ปาน
50 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อบต. คูเมือง นาย พงษ์ศักด์ิ พันธุย์าง
51 ชุมพร เมืองชุมพร ทต. วังไผ่ นาย ชัยภูมิ นาคสังข์
52 เชียงราย ป่าแดด ทต. ศรีโพธิเ์งิน นาง ณัฐรดา บุตรดี
53 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน. เชียงราย นาง ลัดดา กังวานนวกุล
54 เชียงราย แม่ลาว อบต. บัวสลี น.ส. ประไพร พาระคุณ
55 เชียงใหม่ ไชยปราการ อบต. ศรีดงเย็น น.ส. จิตรา เจริญทรัพย์
56 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. สันปูเลย นาย ทะนงค์ สุขเกษม
57 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. ตลาดใหญ่ น.ส. ลภัสรดา จันทร์จริง
58 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. ปางหินฝน นาย พันธกานต์ สิงห์แก้ว
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59 เชียงใหม่ แม่แจ่ม อบต. กองแขก นาย สิทธิชัย โรจนศิลปชัย
60 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. สันมหาพน น.ส. กรณิศ ดวงใบ
61 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. แม่แตง นาย ชํานาญ เคหา
62 เชียงใหม่ แม่ริม อบต. สะลวง น.ส. เนตรชนก ใบตัน
63 เชียงใหม่ สันกําแพง ทม. ต้นเปา นาง สุนันทรา ประพันธ์
64 เชียงใหม่ สารภี ทต. สารภี น.ส. พลับพลึง ไชยเมธา
65 เชียงใหม่ สารภี ทต. ขัวมุง นาย วิทยา ทานะ
66 เชียงใหม่ สารภี ทต. ท่าวังตาล น.ส. อรกัญญา ชัยสอน
67 ตรัง ปะเหลียน อบต. ปะเหลียน นาง จิตตมาส รักไทย
68 ตาก เมืองตาก อบต. โป่งแดง น.ส. ธัญลักษณ์ มูลพุกก์
69 นครนายก บ้านนา อบต. เขาเพิม่ นาย อาทิตย์ เนตรโสภา
70 นครนายก เมืองนครนายก อบต. พรหมณี นาง แสงจันทร์ ใจบุญ
71 นครปฐม บางเลน ทต. บางหลวง นาง สุณีย์ พวงจําปี
72 นครปฐม เมืองนครปฐม อบต. โพรงมะเด่ือ น.ส. กัลยกร สารทองกลํ่า
73 นครปฐม สามพราน ทต. บางกระทึก น.ส. กิตติยา ไกรลาศ
74 นครพนม นาแก อบต. บ้านแก้ง น.ส. เจนจิรา เกษกี
75 นครพนม โพนสวรรค์ อบต. โพนบก น.ส. จันทร์จิรา ลือรินทร์
76 นครพนม โพนสวรรค์ อบต. โพนสวรรค์ นาย ชวน นนเลาพล
77 นครพนม เมืองนครพนม อบต. โพธิต์าก นาย เชาวฤทธิ์ จิตติโต
78 นครพนม เมืองนครพนม อบต. นาทราย นาง นิตยา อ่อนมณี
79 นครพนม เมืองนครพนม ทต. หนองญาติ นาย วุฒิชัย สาตร์นอก
80 นครพนม ศรีสงคราม ทต. สามผง นาย ภักดี ติยะบุตร
81 นครพนม ศรีสงคราม อบต. ศรีสงคราม นาย ศิริชัย วงศ์รําพันธ์
82 นครราชสีมา ครบุรี ทต. ครบุรีใต้ น.ส. เบญจวรรณ พฤกษา
83 นครราชสีมา จักราช อบต. จักราช น.ส. สาลี รสชาติ
84 นครราชสีมา โชคชัย อบต. โชคชัย นาง ป๎ญญาพร เบีย้กระโทก
85 นครราชสีมา โชคชัย อบต. ท่าอ่าง นาง อภิญญา บํารุงภักดี
86 นครราชสีมา โนนไทย ทต. โคกสวาย น.ส. อภิญญา ตีรชาติ
87 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ด่านคล้า นาง อัญชุลี ตรงด่านกลาง
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88 นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต. โนนทองหลาง นาง ธนันณัฏฐ์ ทองเพ็ง
89 นครราชสีมา บัวใหญ่ อบต. หนองแจ้งใหญ่ นาง บัวแพร แก้วหีด
90 นครราชสีมา ป๎กธงชัย อบต. ง้ิว น.ส. ศิริพร ก้านขุนทด
91 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต. ขุย นาย ชาญณรงค์ รถเพชร
92 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย ทต. ไพล นาง วาสนา คําด้วง
93 นครราชสีมา วังน้ําเขียว อบต. ระเริง น.ส. กัณส์ปวี วิชาผา
94 นครราชสีมา วังน้ําเขียว ทต. ศาลเจ้าพ่อ น.ส. สุดารัตน์ อินทร
95 นครราชสีมา สีค้ิว อบต. หนองบัวน้อย นาง อริญญา ป๎กษา
96 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. มะเกลือเก่า นาง มลิวรรณ เมษมานนท์
97 นครราชสีมา สูงเนิน อบต. โนนค่า น.ส. สนทยา เอิกเริกรัมย์
98 นครราชสีมา ห้วยแถลง ทต. กงรถ นาย สันติสุข หมั่นอุตส่าห์
99 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต. วังอ่าง น.ส. ดรณี พันธ์ฤทธิดํ์า
100 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต. ควนหนองหงษ์ นาง ธัญญารัตน์ สามพิมพ์
101 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต. ขอนหาด นาง บุญยิน เพชร์ทองบุญ
102 นครศรีธรรมราช พระพรหม อบต. ท้ายสําเภา นาง กาญจนา ฉิมมณี
103 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. ท่าแพ ดร. บูรินทร์ภัฏ พรหมมาศ
104 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช นาย วราวุธ หมีเฟือ่ง
105 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อบต. ปากนคร นาย สมศักด์ิ สุทธิพันธ์
106 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ อบต. หินตก นาง เดือนเพ็ญ ทิพย์สิทธิ์
107 นครศรีธรรมราช สิชล อบต. ส่ีขีด นาย กันนดิษฐ์ ชลสินธุ์
108 นราธิวาส ตากใบ อบต. พร่อน นาง ชนิษา แดงอินทร์
109 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อบต. บางปอ นาย วีรชิต พูลภักดี
110 นราธิวาส แว้ง ทต. แว้ง นาย มะสีดิ ซอเฮาะ
111 นราธิวาส แว้ง อบต. แว้ง น.ส. อาซีหย๊ะ ไทรทอง
112 นราธิวาส สุคิริน อบต. ภูเขาทอง นาย ธเนศ ขวัญสืบ
113 นราธิวาส สุคิริน อบต. สุคิริน นาง มารีย๊ะ นิลวัตร
114 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต. ริโก๋ นาง ซารีนา สามะ
115 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต. โต๊ะเด็ง นาง วิญํูชน มะซัน
116 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต. สากอ นาย สาลีมาน สารีกะ
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สังกัด ชื่อ - สกุล
117 นราธิวาส สุไหงปาดี อบต. ปะลุรู นาย อรรถพล อุ่นแอบ
118 น่าน ภูเพียง อบต. นาป๎ง น.ส. รุ่งริสา สาบุญมา
119 น่าน เมืองน่าน อบจ. น่าน นาย ยุทธ ธรรมราช
120 บึงกาฬ เซกา ทต. ท่าสะอาด น.ส. ประไพ จันทลา
121 บึงกาฬ ปากคาด อบต. นากั้ง น.ส. ชนัดชิดาธ์ กะการดี
122 บุรีรัมย์ กระสัง อบต. สูงเนิน นาง แจ้ง บุตรโสภา
123 บุรีรัมย์ คูเมือง อบต. ปะเคียบ นาง จันทร์เพ็ญ สุขทวี
124 บุรีรัมย์ นางรอง ทม. นางรอง นาย ณัฐวุฒิ เข็มทิศ
125 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ อบต. นาโพธิ์ นาย กิตติศักด์ิ ลือไธสง
126 บุรีรัมย์ ประโคนชัย อบต. ประทัดบุ นาง สมพร สุขแสง
127 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต. อิสาณ นาย ประภาส คงเทียมศรี
128 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ อบต. หินโคน นาง ธันย์ชนก บุตรโต
129 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ อบต. ทะเมนชัย นาง บุณยวีร์ สิริภทัรหิรัญโชติ
130 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ อบต. แสลงพัน นาง พัณณ์ชิตา เลิศไธสง
131 บุรีรัมย์ สตึก ทต. ศรีสตึก นาง ชไมพร ลักขษร
132 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต. ห้วยหิน นาย วิรัตน์ ศิริวัฒน์
133 บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต. เมืองโพธิ์ น.ส. กนกนภา นันทสิงห์
134 บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต. บ้านตะโก น.ส. พนัส สิงห์ประโคน
135 บุรีรัมย์ ห้วยราช อบต. ตาเสา น.ส. ศรีจันทร์ ภาโส
136 บุรีรัมย์ ห้วยราช ทต. สามแวง นาย สมโชค กางรัมย์
137 ปทุมธานี คลองหลวง ทม. ท่าโขลง นาย บริสุทธิ์ มีบัณฑิต
138 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองเจ็ด น.ส. ศนิตรา คล้ายทิม
139 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต. ธัญบุรี นาย ปริญญา การคุณี
140 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว อบต. ลาดหลุมแก้ว น.ส. สมคิด ชูยศ
141 ประจวบคีรีขันธ์ กุยบุรี อบต. หาดขาม น.ส. รวีวรรณ คีรีนิล
142 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย อบต. ทรายทอง นาย ธนธรณ์ เวหาธรนาวี
143 ปราจีนบุรี นาดี อบต. นาดี น.ส. ศุภวดี สร้างนานอก
144 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อบจ. ปราจีนบุรี นาย วรเศรษฐ์ ตระกูลน้ําผ้ึง
145 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อบต. หนองโพรง นาย ธนา นาสมตรอง
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สังกัด ชื่อ - สกุล
146 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา ทม. อโยธยา นาง สกาวรัตน์ จรัสศรี
147 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยธุยา อบต. ปากกราน นาย สมชาย โตสม
148 พระนครศรีอยธุยา อุทัย อบต. คานหาม นาง วิลาวัณย์ ตรีสินธุ์
149 พะเยา เชียงคํา อบต. เจดีย์คํา นาย จีรศักด์ิ จิตวงศนันท์
150 พะเยา ดอกคําใต้ ทต. บ้านถ้ํา นาง อรัญญา ไชยวุฒิ
151 พะเยา ปง ทต. แม่ยม นาง จุฬาวรรณ สุทธิพันธ์
152 พะเยา ปง อบต. ควร น.ส. ฐิตารีย์ คนดี
153 พะเยา ภูซาง อบต. ทุง่กล้วย นาง กฤษณา สมณะ
154 พังงา ตะกั่วทุง่ อบต. หล่อยูง นาย วีระศักด์ิ น้อยห้างหว้า
155 พัทลุง ควนขนุน อบต. ชะมวง นาง จินตหรา จันมา
156 พัทลุง บางแก้ว ทต. ท่ามะเด่ือ น.ส. บุพผา นิลทะรัตน์
157 พัทลุง บางแก้ว ทต. ท่ามะเด่ือ นาย วีระพงค์ คงประสิทธิ์
158 พัทลุง ปากพะยูน ทต. หารเทา น.ส. กัลยา ศักด์ิแก้ว
159 พัทลุง ปากพะยูน ทต. ดอนประดู่ นาง วรรณา สุขสวัสด์ิ
160 พัทลุง ปากพะยูน ทต. อ่าวพะยูน นาย สุรเสกข์ ผลบุญ
161 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. ท่ามิหรํา นาง นิตยา ดําหนูอินทร์
162 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. พญาขัน นาย ประยูน หนูเทพ
163 พิจิตร ตะพานหิน อบต. ง้ิวราย นาง ชลิตา โพธิท์อง
164 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต. บ่อภาค น.ส. ยุพา ดวงจันทร์ดี
165 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อบต. ท่าโพธิ์ นาง ประภาภรณ์ ราชเพียแก้ว
166 เพชรบุรี บ้านลาด อบต. ไร่โคก น.ส. ชุติกาญจน์ ดังสท้าน
167 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี อบต. บึงกระจับ นาง อัญชลี วรรณา
168 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ อบต. หนองย่างทอย นาง บุษกร ลันสันเทียะ
169 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทต. ตาลเด่ียว นาย ป๎ฏฐวีร์ วันนาคํา
170 แพร่ สูงเม่น อบต. บ้านเหล่า นาย เอกภูมิ ภิญโญ
171 ภูเก็ต ถลาง ทต. เชิงทะเล นาย นฤพนธ์ สุขสวัสด์ิ
172 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทต. ฉลอง นาง ณฐอร เทพณรงค์
173 มหาสารคาม กุดรัง อบต. นาโพธิ์ นาง รัศมี สุนรกุมภ์
174 มหาสารคาม ชื่นชม อบต. เหล่าดอกไม้ นาย อนิรุตร ภูบุญศรี
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สังกัด ชื่อ - สกุล
175 มหาสารคาม บรบือ อบต. ดอนงัว นาง กรรณิการ์ มุมอ่อน
176 มหาสารคาม บรบือ อบต. วังไชย นาง ดารณีย์ ศรีสันติสุข
177 มหาสารคาม บรบือ อบต. กําพี้ น.ส. บุษลี บุรีมาตร์
178 มหาสารคาม บรบือ ทต. บรบือ น.ส. อมรรัตน์ ศิริกาญจนวงค์
179 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต. เม็กดํา น.ส. ยวนใจ เอกสันติ
180 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ทต. พยัคฆภูมิพิสัย นาง สาวิตรี หงษ์ศรีแก้ว
181 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบต. บัวค้อ นาย วิชัย ทิพรักษ์
182 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อบจ. มหาสารคาม นาย สุรภีร์ ค่ายหนองสวง
183 มุกดาหาร คําชะอี ทต. คําชะอี นาย วีรชน ห้วยทราย
184 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. ทุง่นางโอก นาง อุลัยพร รอดวินิจ
185 ยะลา เมืองยะลา อบต. ลําพะยา น.ส. ขจรณ์ กระจ่างช่วย
186 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต. เกษตรวิสัย นาย บุญน้อม แพงศรี
187 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต. ดงคร่ังใหญ่ นาย ประเสริฐ กวยทอง
188 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต. ล้ินฟ้า นาง รัศมี สารทอง
189 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน อบต. ศรีโคตร นาย เสกสรรค์ ไตรทิพย์
190 ร้อยเอ็ด จังหาร อบต. ยางใหญ่ น.ส. สิริวรรณ จันทะวงศ์
191 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ อบต. เชียงขวัญ นาย ทองไสย บุญคงที่
192 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ อบต. บ้านเขือง นาย รัตนพล บุญคงที่
193 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี อบต. เขวาทุง่ นาง นาตยา สุวรรณโรจน์
194 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ อบต. ดอกลํ้า น.ส. ภาณุมาศ วิมลสม
195 ร้อยเอ็ด โพนทอง อบต. นาอุดม นาย นิวัช เวียงนนท์
196 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด นาย ธรรมศักด์ิ ชิตทรงสวัสด์ิ
197 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ. ร้อยเอ็ด นาง นิชาภา เวฬุวันรักษ์
198 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต. บ่อพันขัน นาง สมมิตร รอเสนา
199 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ อบต. ห้วยหินลาด นาง สวาสด์ิ ต้นประเสริฐ
200 ร้อยเอ็ด หนองพอก ทต. หนองพอก น.ส. มาลี พิลามา
201 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ อบต. หนองบัว นาย อนุชา สืบสําราญ
202 ระยอง บ้านค่าย อบต. หนองตะพาน นาง วดีภรณ์ ผดุงพล
203 ระยอง เมืองระยอง ทต. ทับมา น.ส. ณัฐติรัตน์ เชิดชู
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สังกัด ชื่อ - สกุล
204 ระยอง เมืองระยอง อบต. ตะพง น.ส. อมรรัตน์ ไชยรัตน์
205 ราชบุรี ปากท่อ อบต. ห้วยยางโทน น.ส. นันทพัทธ์ อินเกตุ
206 ราชบุรี ปากท่อ อบต. หนองกระทุม่ นาง อุไรวรรณ ช้างเพชร
207 ราชบุรี โพธาราม ทต. คลองตาคด นาย จักรชัย จูธารี
208 ราชบุรี โพธาราม อบต. เขาชะงุ้ม นาย ภิญโญ พงษธา
209 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. หนองกลางนา นาง นพดารา สิทธิวงษ์
210 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. คุ้งน้ําวน นาง วรมน คงอยู่
211 ราชบุรี สวนผ้ึง อบต. ท่าเคย นาง ชนิตา ภควัตโภคิน
212 ลําปาง งาว อบต. บ้านร้อง นาง สายนที เชื้อเมืองพาน
213 ลําปาง แม่ทะ อบต. วังเงิน นาย จิตรกร หาญกล้า
214 ลําปาง แม่ทะ ทต. สิริราช นาย นรุธ เมืองโคตรดี
215 ลําปาง แม่เมาะ อบต. จางเหนือ น.ส. สุพัตรา มาดหมาย
216 ลําพูน แม่ทา ทต. ทาทุง่หลวง น.ส. สุกาญจนา แปงป้อ
217 ลําพูน ล้ี ทต. ป่าไผ่ นาย เกรียงศักด์ิ สานา
218 ลําพูน ล้ี อบต. เวียงแก้ว นาย ประวิทย์ ล่าเพ็ง
219 เลย เชียงคาน ทต. เขาแก้ว นาย ปิยะเดช มูลถวิล
220 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทม. กันทรลักษ์ นาง ธัชกร พิมพา
221 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. ขุนหาญ น.ส. นงนภัส สายหงษ์
222 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต. หนองกุง นาย วิภพ ทองจันทร์
223 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ อบต. เสียว นาง ชัญญานุช แถบหอม
224 ศรีสะเกษ พยุห์ อบต. ตําแย น.ส. ดิษญา กุหลาบเพชร
225 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทต. น้ําคํา นาย ธเนศ ขันศิลา
226 สกลนคร กุดบาก ทต. กุดไห นาย นาคราชภูมินทร์ เหมะธุลิน
227 สกลนคร กุสุมาลย์ อบต. โพธิไพศาล นาย สมศักด์ิ ชิตบุตร
228 สกลนคร เต่างอย อบต. บึงทวาย นาง ฐิติชญาภา ศรีชุบร่วง
229 สกลนคร บ้านม่วง อบต. หนองกวัง่ นาง เกตกมล สมใจ
230 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. บ้านต้าย นาง รุจิรดา พรหมทัน
231 สงขลา จะนะ ทต. นาทับ นาง ภิรมย์ เพชรรัตน์
232 สงขลา บางกลํ่า ทต. ท่าช้าง นาย ปิยวิทย์ กัลยาศิริ
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สังกัด ชื่อ - สกุล
233 สงขลา สทิงพระ ทต. สทิงพระ นาย อนันสิทธิ สงวนวงค์
234 สงขลา สะเดา อบต. ทุง่หมอ นาง ธัญญลักษณ์ ชูแก้ว
235 สงขลา สะบ้าย้อย อบต. ทุง่พอ น.ส. ฉวีวรรณ ขวัญสง่า
236 สงขลา สะบ้าย้อย อบต. บ้านโหนด น.ส. มยุรี โต๊ะเพ็ชร
237 สงขลา สะบ้าย้อย อบต. ธารคีรี นาย สมศักด์ิ หัดขะเจ
238 สงขลา สะบ้าย้อย อบต. เปียน วา่ที่ร.ต. หญิงจุฑารัตน์ จู่เซ่งเจริญ
239 สงขลา หาดใหญ่ ทม. คอหงส์ นาย กิตติภัณฑ์ รําจวนจร
240 สงขลา หาดใหญ่ อบต. คลองอู่ตะเภา นาย ทวีพงษ์ ศรีสงคราม
241 สงขลา หาดใหญ่ อบต. พะตง น.ส. สุปรีญา ขักขะโร
242 สตูล ทุง่หว้า อบต. ทุง่บุหลัง นาย อมฤทธิ์ แสงจันทร์
243 สตูล เมืองสตูล อบต. เกาะสาหร่าย น.ส. วราภรณ์ สมัยอยู่
244 สตูล เมืองสตูล อบจ. สตูล นาย อวยพร จิตประพันธ์
245 สตูล ละงู อบต. แหลมสน น.ส. นารีรัตน์ ปาวัล
246 สตูล ละงู อบต. ปากน้ํา นาง นูไรนี เศรษฐสุข
247 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต. คลองด่าน นาง ทัธนา บุญโชคพนิช
248 สมุทรปราการ บางพลี อบต. บางพลีใหญ่ นาง ชลลดา คงไมตรี
249 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม ทม. สมุทรสงคราม น.ส. วีณา ทิณเกิด
250 สมุทรสาคร กระทุม่แบน ทม. กระทุม่แบน นาย ณรงค์ศักด์ิ ใช้ทอง
251 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต. ฟากห้วย นาย อภิชาติ พิมพิสาร
252 สระบุรี แก่งคอย ทม. ทับกวาง นาย สมทบ ฉวีกวาง
253 สระบุรี แก่งคอย ทม. แก่งคอย นาย สุระชัย ศรีหมื่นไวย
254 สระบุรี แก่งคอย ทม. ทับกวาง นาย สุระชาติ ชุมพร
255 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต. ผ้ึงรวง นาย กณิศ จันทน์แดง
256 สระบุรี มวกเหล็ก อบต. มิตรภาพ นาย รณกฤต พิมพ์โคตร
257 สระบุรี เสาไห้ ทต. หัวปลวก น.ส. นงค์นุช ไชยศร
258 สระบุรี หนองแค อบต. คชสิทธิ์ นาย เฉลิมศักด์ิ ป๎ญญามี
259 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน อบต. ท่าข้าม นาง วราภรณ์ ดีเจริญวิรุฬ
260 สิงห์บุรี บางระจัน อบต. สระแจง นาย เชาวลิต โพธิศ์รี
261 สิงห์บุรี บางระจัน อบต. แม่ลา นาย ภาวัต ยิ้มย่อง
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สังกัด ชื่อ - สกุล
262 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต. น้ําตาล นาง จีระภา ผลบุญ
263 สิงห์บุรี อินทร์บุรี อบต. โพธิช์ัย นาง ยุวธิดา เดชจันทร์
264 สุโขทัย คีรีมาศ ทต. ทุง่หลวง นาย วุฒิพงศ์ ภูมิประพัทธ์
265 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย อบต. วังตะคร้อ น.ส. วิไลวรรณ ทุยจันทร์
266 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต. ตาลเต้ีย นาย วรวุฒิ เธียระวิบูลย์
267 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต. ป่าสะแก นาง วนิดา อ่อนน้อม
268 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต. ท่าเสด็จ น.ส. ฐิภาพรรณ จันทสุ
269 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี อบต. พิหารแดง น.ส. มาลี เชียงวิราฑา
270 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง อบต. บางพลับ น.ส. ฐิตินาถ สุขสําราญ
271 สุพรรณบุรี สามชุก อบต. หนองสะเดา นาย จตุพล ตันเสดี
272 สุพรรณบุรี สามชุก อบต. วังลึก นาง นิภาพร กันพงษ์
273 สุรินทร์ กาบเชิง อบต. คูตัน นาย วิทูรย์ มะลิซ้อน
274 สุรินทร์ ท่าตูม อบต. บัวโคก นาย วิชิต สืบเทพ
275 สุรินทร์ บัวเชด อบต. อาโพน นาย ธํามรงค์ สําราญสุข
276 สุรินทร์ ปราสาท อบต. กังแอน น.ส. ภัทรภร สมนิยาม
277 สุรินทร์ ปราสาท อบต. บ้านพลวง น.ส. สุมาลี ดังคนึก
278 สุรินทร์ ลําดวน อบต. ตรําดม น.ส. ละอองดาว หิง้งาม
279 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต. หนองขวาว นาง จารินี สาทรพันธ์
280 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต. ตรมไพร นาง เจนจิรา อุ้มบุญ
281 สุรินทร์ ศีขรภูมิ อบต. นารุ่ง นาย บุญเกิด ขุมทอง
282 หนองคาย ท่าบ่อ ทต. บ้านถ่อน น.ส. ดารุณี อรรคคะ
283 หนองคาย ท่าบ่อ อบต. ท่าบ่อ นาย ธัญญา เตชะแก้ว
284 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต. หนองปลาปาก น.ส. วีณารัตน์ ดํานิล
285 หนองบัวลําภู โนนสัง อบต. กุดดู่ น.ส. เพ็ญพักษ์ ศรีทะ
286 หนองบัวลําภู ศรีบุญเรือง อบต. ศรีบุญเรือง นาย เทีย่ง พรมลาย
287 อุดรธานี กู่แก้ว ทต. กู่แก้ว นาง จินตนา แสงนอก
288 อุดรธานี โนนสะอาด ทต. โนนสะอาด นาย กฤษฎาพร ลุนพิจิตร
289 อุดรธานี โนนสะอาด ทต. หนองแวงโนนสะอาด นาย ชัยยา เก่าพิลาด
290 อุดรธานี บ้านดุง อบต. บ้านชัย นาง มัลลิกา สวัสดี
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สังกัด ชื่อ - สกุล
291 อุดรธานี บ้านดุง อบต. วังทอง น.ส. สุกัญญา ระวาดไชย
292 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ อบต. ดอนกลอย นาง จารนัย ทวีไทย
293 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. เชียงยืน นาง ดาวใจ อินทร์ธิราช
294 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. เชียงพิณ น.ส. นฤมล อินทอง
295 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. หมูม่น นาง วลัยพร คํามี
296 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบต. นากว้าง นาง อรอนงค์ ชูคํ้า
297 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต. กุดหมากไฟ นาง วงเดือน อาริยะจารย์
298 อุดรธานี หนองแสง อบต. แสงสว่าง นาย ธิมาชัย นามมาลา
299 อุดรธานี หนองหาน อบต. พังงู นาง ณัฏฐณิชา สวัสดี
300 อุตรดิตถ์ น้ําปาด อบต. น้ําไผ่ น.ส. ณสิกาญจน์ กานนท์นิธินันท์
301 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต. บ้านเกาะ นาง วราภรณ์ ดังก้อง
302 อุตรดิตถ์ ลับแล อบต. ด่านแม่คํามัน นาย ณัฐวุฒิ คชหาร
303 อุทัยธานี ทัพทัน อบต. หนองยายดา นาง ศุภัคจินันท์ นารถพินิจ
304 อุทัยธานี บ้านไร่ อบต. บา้นใหม่คลองเคียน นาย โฆษิต วิวัธนวานนท์
305 อุทัยธานี ลานสัก อบต. ระบํา นาย อดุลย์ สุพรรณคํา
306 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ ทต. สว่างเเจง้สบายใจ นาย บริพัตร นิลเพ็ชร์
307 อุทัยธานี หนองฉาง อบต. หนองฉาง นาง มณฑาทิพย์ ธะนะแสง
308 อุบลราชธานี โขงเจียม อบต. หนองแสงใหญ่ นาง ดารุณี วิเศษชลธาร
309 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. ท่าโพธิศ์รี นาย ไกรษร สุธรรมมา
310 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. นากระแซง น.ส. นิตยา ทุมบาล
311 อุบลราชธานี ตระการพืชผล อบต. ถ้ําแข้ น.ส. ปิยฉัตร ศรีอักษร
312 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม อบต. หนองอ้ม นาง ชนิดา จินดาศรี
313 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. นาเลิง นาง รัตนาวดี แสงเขียว
314 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ อบต. ยางสักกระโพหลุ่ม นาง สุพรรษา ทองคุ้ม
315 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบต. กระโสบ นาย นายนันทเชษฐ์ หมายเกื้อ
316 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. นาเลิน นาย จตุรานนท์ เจียรนัย
317 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. เอือดใหญ่ นาย ประสงค์ วงษ์ศร
318 อุบลราชธานี สําโรง อบต. ค้อน้อย นาย คมสัน เติมจิตร
319 อุบลราชธานี สําโรง อบต. สําโรง นาย นันทวัฒน์ สิมาวัน
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สังกัด ชื่อ - สกุล
320 อุบลราชธานี สําโรง อบต. โนนกาเล็น น.ส. สุกัญญา บุญชาลี
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ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการ 
รศ.ดร.นพดล เจนอักษร กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสตูร 
 

วันอังคาร 
23 ก.ย. 57 

 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ
การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน 

ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ 
การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันพุธ 
24 ก.ย. 57 

พัฒนาจติ/
พัฒนากาย 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย 

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน 

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ กีฬาและนันทนาการ  

วันพฤหัสบด ี
25 ก.ย. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสตูร 
 

วันศุกร์ 
26 ก.ย. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย 

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันเสาร ์
27 ก.ย. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การกระจายอ านาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ 
 

กีฬาและนันทนาการ  

วันอาทิตย์ 
28 ก.ย. 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 
29 ก.ย. 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 
30 ก.ย. 57 

- 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันพุธ 
1 ต.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

อ.ธานินทร์ ร้ิวธงชัย ทถจ.ปทุมธาน ี

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

ผศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
อ.เพชรรัชต์ กันยาบาล 

 

วันพฤหัสบด ี
2 ต.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย 
อ.เชวง ไทยยิ่ง 

วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(การบริหารงานบุคคลครู 

และบุคลากรทางการศึกษา)  
อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

 

วันศุกร์ 
3 ต.ค. 57 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พระมหาสมปอง ตาลปตุตฺโต 
 

ช้ีแจงการด าเนินงาน ในส่วนที่ 2/
อภิปรายซักถาม   

วันเสาร ์
4 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันอาทิตย์ 
5 ต.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 
6 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันอังคาร 
7 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันพุธ 
8 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๑เรยีนรูต้ามสภาพจริงในส านัก/กองการศึกษา อปท. ที่มีนวตักรรมการบริหารและหรือมีการจัดการศึกษาประสบผลส าเร็จและผลการปฏิบตัิงานที่เป็นเลิศ  

วันพฤหัสบด ี
9 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันศุกร์ 
10 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันเสาร ์
11 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๒เรียนรู้จากองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านกฎหมายมหาชนไดแ้ก่ศาลปกครองมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ฯลฯ  

วันอาทิตย์ 
12 ต.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 
13 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๓เรียนรู้ในองค์กรเอกชนสพท. สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน  

วันอังคาร 
14 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันพุธ 
15 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่ๆ  

วันพฤหัสบด ี
16 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันศุกร์ 
17 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันเสาร ์
18 ต.ค. 57 

กิจกรรมที่ ๔เรยีนรู้ในองค์กรในกลุ่มประเทศอาเซียนหรือประเทศอืน่  ๆ  

วันอาทิตย์ 
19 ต.ค. 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 
20 ต.ค. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันอังคาร 
21 ต.ค. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันพุธ 
22 ต.ค. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 

วันพฤหัสบด ี
23 ต.ค. 57 

สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
ในส านัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรยีนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริงแล้วน าเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

 



 



 
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/
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