
ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาย พัชรวัฒน์ พรหมอนุมัติ ผู้อ านวยการสถานศึกษา อบต. คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
2 น.ส. กมลเนตร ค าไสย์ รอง ผอ.สถานศึกษา อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
3 นาง เยาวลักษณ์ ง่วนสน รอง ผอ.สถานศึกษา อบจ. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
4 นาย สถิตพงษ์ บงศรีดา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
5 น.ส. พร้ิมเพรา วราพันธุพ์ิพิธ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต. ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
6 นาย พงษ์ศักด์ิ เอี่ยมสอาด ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี
7 นาย ถวัลย์ โพธิป์ระสาท ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
8 นาย นพดล เกตุมา รอง ผอ.สถานศึกษา พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
9 นาย ไพรพัฒน์ รุ่งวิมลรัตน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
10 นาย ศรชัย เข้มแข็ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา พเิศษเมืองพทัยา เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี
11 นาง สุภาพ ศรีสุวรรณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี
12 นาง แสงอรุณ ขจรน้ าทรง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี
13 นาย เอกชัย สาโรจน์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี
14 นาย สุชาติ แสงตะวัน รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร
15 นาง น้อยนภา สุจริต ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
16 นาง ยุวดี ธงสวัสด์ิ รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
17 น.ส. ศิริวรรณ เดชอ่อน รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
18 น.ส. สุวิมล มายุพัน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
19 นาง เสาวลักษณ์ ชมมณฑา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
20 นาย อภิโชค สันตะจิตต์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่
21 นาย ทวีสิทธิ์ สมัครกิจ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง
22 นาง รัชนี วรรณศิริ รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
23 นาย ศักด์ิเดช กองสูงเนิน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. นครราชสีมา เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา
24 นาย ขจร คนล้ า รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
25 น.ส. พักตร์สร สิรบุณยภัค ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
26 นาง เรณู สังข์เผือก ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
27 นาย สุเทพ พงษ์ปวโรภาส ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
28 นาย สุธีระ ทองโบราณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต. กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
29 นาย กิตติ รัษฎาวงศ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
30 นาย นพพร นฤมล ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ปัตตานี เมืองปัตตานี ปัตตานี
31 นาย ฉัตรชัย ชนะพาล ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

32 นาง ปริษา พิกุลขาว ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

33 นาย สมคิด โพธิส์ง่า ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

34 นาย สมัย นาคสุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

หลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเตมิตามมต ิก.ท.) รุ่นที ่5 รหัสหลักสูตร 318005 ค่าลงทะเบียน 23,000 บาท

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่13 - 26 กรกฎาคม 2558



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเตมิตามมต ิก.ท.) รุ่นที ่5 รหัสหลักสูตร 318005 ค่าลงทะเบียน 23,000 บาท

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่13 - 26 กรกฎาคม 2558

35 นาย สุริยา บุญจ าเริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต. ท่าเรือ ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา

36 นาย ชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา
37 นาง วัชรี ยาละ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา
38 นาง จุฬา เรืองเทพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
39 นาง ฉัตรทอง ศิริอนันต์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
40 นาย ธีรวัฒน์ โชติรวีรัศมิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
41 นาย พงค์ทิพย์ มะโนเรศ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
42 นาง รัตนา ทองปัสโน ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง
43 นาย นัครินทร์ ขาวผ่อง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ชะอ า ชะอ า เพชรบุรี
44 นาย สมนึก เสียงหวาน รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
45 น.ส. รุจิกาญจน์ องิคอ ารุงพงศ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
46 นาย สังวรณ์ ภริงคาร ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต
47 นาง อรัญญา ลีนานนท์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
48 นาย พิชัย อันปัญญา รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม มหาสารคาม
49 นาย เดชนิพัทธ์ ธนกฤษตา ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต. ค าชะอี ค าชะอี มุกดาหาร
50 นาง ปุณยนุช แสนสิงห์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร
51 นาง ปิน่รัตน์ มะลิชู ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา
52 น.ส. แวมือแย ดาราแม ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา
53 นาย สวัสด์ิ เวชสิทธิ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา
54 นาย ชนุดม บุญเจริญ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง
55 นาย อภิวาท กลกิจ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทต. เขางู เมืองราชบุรี ราชบุรี
56 นาง รัชนีวรรณ บัวสถิตย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี
57 นาง กรรณิการ์ มาบุญมี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน
58 นาย เชิดทวี รัตนวงศ์ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
59 นาย ทวีพงษ์ ลาลุน รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
60 นาง ญาดา พรหมสาขา ณ สกลนคร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
61 นาง ดุษฎี ทอนฮามแก้ว ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
62 นาย นนทชัย เวยสาร รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
63 นาง ศรินทร์ธร วรชิณ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
64 น.ส. โสภา ทวีพันธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
65 น.ส. ทวีลาภ ปิดความดี รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
66 นาง นารีรัตน์ วิชัยยุทธ รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
67 นาย นิคม แก้วมณี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
68 นาง ศิริกุล จันทราช รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา
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69 นาย สุชาติ วุฒิมานพ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา
70 น.ส. วรรณี พิชญ์พนัส ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล
71 นาย วุฒิพล ทองน้อย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล
72 นาง โสภาวรรณ รัตนดิลก ณ ภเูกต็ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล
73 น.ส. อารมย์ พูลภักดี ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล
74 น.ส. กฤษฎาพร พรหมจักร รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
75 นาง กานต์หทัย อู๋ทรัพย์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
76 นาง สมพร สุวรรณ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
77 นาย สุมน ไข่มุกข์ รอง ผอ.สถานศึกษา ทน. อ้อมน้อย กระทุม่แบน สมุทรสาคร
78 นาย จิรวัฒน์ จันทวิสูตร์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
79 นาย ไพรัชน์ แสงไพโรจน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
80 นาย สมชาย ม่วงไทย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
81 นาย กฤตนัย ปุญญะสิทธ์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สองพีน่้อง สองพีน่้อง สุพรรณบุรี
82 นาย เฉลิมชาติ รุจิเชาว์ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
83 นาย ช่อ สันธนพิพัฒน์ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
84 นาย ฑีรพล หนูทา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
85 นาย นิวัตน์ สุจิตตารมย์ รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
86 นาย ปรีชา ภูชมศรี รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
87 นาง พรรณมาศ พรมพิลา รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
88 นาย ไพฑูรย์ เล็กพันธ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
89 นาง มยุรี ใบบัว รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
90 นาง ร าไพ จัดภัย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สองพีน่้อง สองพีน่้อง สุพรรณบุรี
91 นาง วันทนา วินิจโกศล รอง ผอ.สถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
92 นาง วิภาวรรณ บุญชูส่ง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
93 นาย สมชัย นาคชัง ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
94 นาย สราวุธ นุชโพธิพ์ันธ์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
95 นาย อ านวยศิลป์ นาคประสงค์ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี
96 นาย กฤษณ์ กล่ินกลาง รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
97 นาย เทคนิค ศรีเสมอ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี
98 นาง วนิดา พพิฒันว์ัฒนะกลุ ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
99 นาง ศรีเรือน ชุติพงษ์วิเวท ผู้อ านวยการสถานศึกษา ทม. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี



ตารางอบรมหลักสูตรเสริม “ผู้บริหารสถานศึกษา  14 วัน ค่าลงทะเบียน 23,000 บาท 

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 

วันที่แรก - 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนิเทศ 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้าง
สุนทรียภาพ 

ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

มาตรฐานทั่วไปส าหรับการบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
อ.เทพสุริยา สะอาด 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 2 
การพัฒนา
สุขภาพกาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
อ. MIKE NEWBOLD และอ.สุดารัตน์ เฟ่ืองฟูา 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 3 
การพัฒนา
สุขภาพกาย 

การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้างวฒันธรรม
คุณภาพและวฒันธรรมประชาธิปไตย 
ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ 

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทาง
การศึกษา 

ดร.สุวทิย์ มูลค า 

การพัฒนาจิต/กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 4 
การพัฒนา
สุขภาพกาย 

ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลกัการ
จัดการศึกษา 

ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ 

นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 

การบริหารงบประมาณทาง
การศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ผอ.วีรชาติ ทศรักษ์ 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 5 
การพัฒนา
สุขภาพกาย 

นโยบายการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 
ผอ.ศรีพงศ์ บุตรงามดี 

การบริหารงบประมาณทางการศึกษา 
ในสถานศึกษา 

ผอ.สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร 

ระเบียบพสัดุและการเบิกจ่าย 
ผอ.ธีรยุทธ ส าราญรักษ์ 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 6 
การพัฒนา
สุขภาพกาย 

การพัฒนาจิต 
ผศ.ดร.วัลภา สบายย่ิง 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 7 
เวลา 09.00 – 16.00 น. สัมมนาการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงโรงเรยีนต้นแบบ ในสถานศึกษา พัก 

สพบ. 

ฉบับที่ 01/1 



ตารางอบรมหลักสูตรเสริม “ผู้บริหารสถานศึกษา  14 วัน ค่าลงทะเบียน 23,000 บาท 

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 

วันที่ 8 สอบประมวลผลความรู/้น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
พัก 

สพบ. 

วันที่ 9 
ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ  

เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนสภาพการปฏิบตัิงานจริงตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
โรงเรียนสามโคกวิทยา และ โรงเรยีนวัดป่าง้ิว จังหวัดปทุมธานี (ภาคทฤษฎี) 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 10 
ฝึกปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบ นอกพ้ืนที่ ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ  

เวลา 09.00 – 16.00 น. ลงพื้นที่โรงเรียนสภาพการปฏิบตัิงานจริงตามที่ไดร้ับมอบหมาย  
โรงเรียนสามโคกวิทยา และ โรงเรยีนวัดป่าง้ิว จังหวัดปทุมธานี (ภาคปฏิบัต)ิ 

พัก 
สพบ. 

วันที่ 11 ฝึกปฏิบัติการโรงเรียนต้นแบบ นอกพ้ืนที ่
พัก 

สพบ. 

วันที่ 12 เวลา 09.00 – 16.00 น. สัมมนาการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงโรงเรียนต้นแบบ ในสถานศึกษา พัก 
สพบ. 

วันที่ 13 
สัมมนาการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงโรงเรียนต้นแบบ ในสถานศึกษา 

น าเสนองานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูแ้ละวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคณุวุฒิ (หัวหน้าฝุายประเมินผล, ผอ.โรงเรียน) 
พัก 

สพบ. 

วันที่ 14 
สัมมนาการเรียนรู้ในการปฏิบัติงานจริงโรงเรียนต้นแบบ ในสถานศึกษา 

เวลา 09.00 – 12.00 น. น าเสนองานท่ีมีแบบปฏิบัติเป็นเลิศ  
เวลา 13.00 มอบประกาศนีย์บตัรส าหรับผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม/ปดิการศึกษาอบรม 

 



 



ใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

หลักสูตรผู้บริหารสถานศกึษา (เพิ่มเติม ตามมติ ก.ท.) 
  1. ให้ผู้เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
      ส่วนที่ 1 ระยะที่ 1 อบรมเสริมสร้างสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ก าหนดรายวิชาที่ต้องพัฒนา
ให้ครบถ้วนตามหลักสูตรที่ ก.ท. ก าหนดใหม่  
    (1) การพัฒนาสุขภาพกาย  
   (2) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ  
   (3) การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตย
   (4) การพัฒนาจิต  
   (5) ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการจัดการศึกษา  
   (6) การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา  
   (7) องค์กรแห่งการเรียนรู้  
   (8) ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  
   (9) นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร
สถานศึกษา  
      ส่วนที่ 1 ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา  
       ส่วนที่ 2 ระยะที่ 3 การจัดท าและน าเสนอผลงาน ก าหนดให้ศึกษาดูงาน ฝึกประสบการณ์บริหาร
ในสถานศึกษาต้นแบบรวมถึงสัมมนาวิเคราะห์ผลการศึกษาดูงาน การฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษา  
  2. ใหน้ าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากข้อ 1 ระยะที่ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน 
ประกอบด้วยบทน า เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้    
ที่ (1) – (9) ตามล าดับ รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งให้วิทยากรในวันรายงานตัว 
 
 

ศึกษารายละเอียด ได้ท่ี www.lpdi.go.th 
แบนเนอร์ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 

 
 

 

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


 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

1. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้  

1.1 หนังสือส่งตัวจาก อปท.   
1.2 หลักฐานการโอนเงิน  
1.3 ส าเนาประกาศนียบัตรหลักสูตรท่ี เคยได้ รับการพัฒนาผ่านโครงการความร่ วมมือ ระหว่ าง                             

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กับ ราชภัฏสวนสุนันทา 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –  วันศุกร ์
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ในวันอังคาร – 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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