
จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กระบี่ ล าทับ อบต. ล าทับ น.ส. พรทิพย์ ดวงน้ าแก้ว
2 กระบี่ อ่าวลึก ทต. แหลมสัก น.ส. ศุกร์ฤดี ขวัญกลับ
3 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. เชียงเครือ นาง นุชนารถ อนันตะบุตร
4 ก าแพงเพชร คลองลาน อบต. สักงาม นาย บุญเติม มาเขียว
5 ก าแพงเพชร คลองลาน อบต. คลองน้ าไหล น.ส. มณฑกาญจน์ ชนะกุล
6 ขอนแก่น ชุมแพ ทต. โนนหัน นาง เจษฎา ชัยฉิมพลี
7 ขอนแก่น ภูเวียง อบต. หนองกุงธนสาร นาง สุดสงวน พรมเวียง
8 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ อบต. คลองตะเกรา นาย สน ศิระวงษ์
9 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ อบต. บ้านโสก นาง กัญญารัตน์ สุนทรสิริโชติ
10 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต. บ้านเป้า นาง วรรณิภา บุญทอง
11 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อบต. นาฝาย นาง สุพรรษา เย็นเซ่น
12 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต. ท่าสุด นาย ณัฐชนน วงศ์ไชย
13 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพัฒนา นาง จิราภรณ์ โพนงาม
14 เชียงใหม่ สันก าแพง ทต. ห้วยทราย น.ส. จุฑารัตน์ ภูริวัฒนากร
15 เชียงใหม่ ฝาง อบต. แม่คะ น.ส. พวงเพชร ยิ่งรักชัย
16 นครนายก เมืองนครนายก อบจ. นครนายก น.ส. นันธรภรณ์ นิธิวราณานันทน์
17 นครนายก เมืองนครนายก อบต. พรหมณี น.ส. ยุพิน ศรีทอง
18 นครพนม ศรีสงคราม อบต. นาเด่ือ นาง วนิดา เเสนเสิก
19 นครสวรรค์ ไพศาลี อบต. ส าโรงชัย นาย มนัส แป้นแก้ว
20 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ อบต. พระนอน นาย วัชระ หมู่มหาพิทักษ์
21 นราธิวาส เมืองนราธิวาส ทม. นราธิวาส นาง ก้องนภา คงศรี
22 บึงกาฬ บึงโขงหลง อบต. ดงบัง นาง ปิยนุช สุพร
23 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย อบต. สะเดา น.ส. นุชจรี จงจอหอ
24 บุรีรัมย์ ห้วยราช ทต. สามแวง นาย บุญฤทธิ์ วิลัยรัมย์
25 บุรีรัมย์ ห้วยราช ทต. โคกเหล็ก นาย วีรพงษ์ เจวรัมย์
26 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองห้า น.ส. ขวัญเรือน พุม่ประดล
27 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม. คูคต นาย ยุทธนา มิ่งเมือง
28 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม. ลาดสวาย นาง สุลาวัลย์ สังวาลย์เงิน
29 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน อบต. ก าเนิดนพคุณ น.ส. ภัทร์สิตาณัช ตันเสียงสม
30 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม. ปราจีนบุรี นาย ชัยพร ผ่องแผ้ว
31 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อบต. หนองกี่ นาง บังอร ฆารดา
32 ปัตตานี สายบุรี ทต. ตะลุบัน นาง สมหมาย ฉัตรชัยชาญ
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33 ปัตตานี โคกโพธิ์ อบต. ทุง่พลา น.ส. อัมพา เรืองสง่า
34 พะเยา ปง อบต. ขุนควร นาย วิรัตน์ ใจเอื้อ
35 พะเยา ภูกามยาว อบต. ห้วยแก้ว นาง อรอุทัย บุญภา
36 พังงา ตะกั่วทุง่ ทต. กระโสม น.ส. พวงมาศ ด่านประเสริฐกุล
37 พังงา ท้ายเหมือง อบต. ทุง่มะพร้าว นาง สุวิณา ประสมทรัพย์
38 พิจิตร ตะพานหิน ทม. ตะพานหิน นาย ธม มีมะโน
39 พิจิตร บางมูลนาก ทม. บางมูลนาก น.ส. พรปวีณ์ จันทร์ทอง
40 พิจิตร วังทรายพูน ทต. วังทรายพูน นาย อานนท์ แจ้งฉาย
41 เพชรบุรี ท่ายาง ทต. ท่ายาง นาง วรรณา พราหมณ์แก้ว
42 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อบต. ไร่ส้ม น.ส. วาสนา ทิมวัตร
43 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทม. เพชรบุรี นาย สมยศ แฉ่งฉายา
44 เพชรบูรณ์ หล่มสัก อบต. บ้านไร่ น.ส. ณัฐธิดา แชเชือน
45 แพร่ วังชิ้น อบต. แม่ป้าก นาย ไพรัช โลกค าลือ
46 แพร่ วังชิ้น อบต. แม่พุง นาง สายทิพย์ ต๊ิบหล้า
47 มหาสารคาม โกสุมพิสัย อบต. หนองบัว นาง พนิตนันท์ บุตรภักดี
48 ยโสธร มหาชนะชัย อบต. ผือฮี นาง กัลยาณี ผลไม้
49 ยโสธร ป่าต้ิว อบต. เชียงเพ็ง นาย ประภาส ศรีจันทร์
50 ยโสธร เมืองยโสธร อบต. หนองเป็ด นาง พัชรี บุญเต็ม
51 ยโสธร กุดชุม อบต. ก าแมด นาง มยุรี เวฬุวนารักษ์
52 ยโสธร กุดชุม อบต. ห้วยแก้ง นาย ราวี เม้าค า
53 ยโสธร มหาชนะชัย ทต. ฟ้าหยาด จ.ส.อ. วีระพงษ์ แก่นท้าว
54 ยโสธร กุดชุม อบต. โพนงาม นาง สุมณฑา วงษ์ศรีแก้ว
55 ยโสธร กุดชุม อบต. ค าน้ าสร้าง นาง อ้อย วงษ์ศรีแก้ว
56 ยะลา เมืองยะลา ทน. ยะลา นาย อ าพล พลศร
57 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ ทต. โนนสวรรค์ น.ส. แจ่มอุรา ธรรมิภักด์ิ
58 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต. บ้านนิเวศน์ น.ส. สุจิตตา พิมรัตน์
59 ราชบุรี จอมบึง อบต. ด่านทับตะโก น.ส. ภาวิณี เพาะผล
60 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต. กรับใหญ่ นาย ระวี อรรถวิลัย
61 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบต. พิกุลทอง น.ส. อัมพร มูลทรัพย์
62 ลพบุรี สระโบสถ์ อบต. นิยมชัย น.ส. สุภาภรณ์ แก้วผนึก
63 ล าปาง เมืองล าปาง อบต. บ้านเอื้อม นาง อรพิน โฉมดิลก
64 เลย ปากชม อบต. ปากชม น.ส. ชฎาพร ไชยศรี
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65 เลย วังสะพุง อบต. โคกขมิ้น นาง ประภาพร แสนพันศิริ
66 เลย วังสะพุง อบต. ทรายขาว นาง วรรณิศา วงพิมศรี
67 เลย ภูกระดึง อบต. ภูกระดึง น.ส. อัญชัญ จันทรักษ์
68 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง อบต. คูบ นาย ด ารงค์ บุญเอนก
69 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อบต. ไพร น.ส. เตือนฉาย ไก่แก้ว
70 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. โพนเขวา น.ส. มณิสรา ศรีค าภา
71 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ อบต. เป๊าะ นาง สิริโฉม ชัยพรรณา
72 ศรีสะเกษ ราษีไศล อบต. ดู่ นาง ไสว จันทร์หอม
73 สกลนคร พรรณานิคม ทต. พอกน้อย นาย ประเสริฐศรี การุญ
74 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. โคกสี นาย สุทธินันท์ วงษ์หาญ
75 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ นาง กิติมา กระจ่างสุก
76 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ น.ส. สุทัศน์นันทน์ เนียมรัตน์
77 สงขลา สะเดา อบต. ปริก นาย อ าพล ขุนฤทธิ์
78 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อบต. เทพารักษ์ น.ส. พันทิพา อุ่นเจริญ
79 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อบต. บ้านเกาะ นาย ณภัทร ธนเตชาภัทร์
80 สมุทรสาคร กระทุม่แบน อบต. บางยาง นาย สราวุธ ชิณวงศ์
81 สระแก้ว คลองหาด อบต. เบญจขร นาย ชนภัทร รัตนภูมิ
82 สระบุรี เสาไห้ ทต. เมืองเก่า นาง ชุติมา ยศไกร
83 สระบุรี หนองแค ทต. หนองแค น.ส. ธนาภา โพธิศ์รี
84 สระบุรี วิหารแดง ทต. วิหารแดง นาย ธัญณัฐเทพ เดชโชติภณ
85 สระบุรี หนองแค ทต. หนองแค น.ส. นภาพร แพรด า
86 สระบุรี พระพุทธบาท ทต. ธารเกษม น.ส. สุุธามาส ป้อมภกรรณสวัสด์ิ
87 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต. บ้านตึก น.ส. ธัญญาลักษณ์ ปัญญา
88 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม. สุโขทัยธานี นาง สุปราณี จันทนจินดา
89 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย อบต. ดงคู่ นาย โสภณ มั่นทรัพย์
90 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต. ต้นคราม น.ส. ปณัสญา แสงสว่าง
91 สุรินทร์ ท่าตูม ทต. เมืองแก นาง เนตรทราย ถิ่นถาน
92 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. แกใหญ่ นาง ประภาลักษณ์ กิ่งแก้ว
93 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม. หนองคาย นาย ชัยโรจน์ สีหไตร
94 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง อบต. หนองกุงแก้ว นาง พีรดา โพกะชา
95 อ่างทอง ไชโย อบต. เทวราช น.ส. จารุวรรณ ทองศักด์ิ
96 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. ดงมะยาง น.ส. ทัศนีวรรณ พิกุลศรี
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97 อุดรธานี หนองหาน อบต. ดอนหายโศก นาง พิกุล สุขม่วง
98 อุดรธานี บ้านผือ อบต. โนนทอง นาง รัชฎาภรณ์ ค าชลธาร์
99 อุดรธานี บ้านดุง ทม. บ้านดุง นาง สายชล โนวฤทธิ์
100 อุดรธานี เพ็ญ ทต. เพ็ญ น.ส. อุไรวรรณ บุตรเพ็ง
101 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ อบต. วาริน น.ส. จินตนา ศิริธรรม
102 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. นาเจริญ นาง บรรทณา ทองเลิศ
103 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต. ตบหู นาย สมัย งามสุข
104 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. ค าขวาง นาง อังคณา จันทร์หนองหว้า



ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน 
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วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 
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งว
ัน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันอังคาร 
6 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ดร.วัลลภ รองพล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
พันเอกยุทธ์นเรศ พันธะเศรษฐ ี

 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพุธ 
7 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รองผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ ์

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพฤหัสด ี
8 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท ์

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย  

วันศุกร์ 
9 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ 
โรจนสุนนัท์ 

การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู ้

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันเสาร ์
10 ต.ค. 58 

 - 

 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการ 
ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย์ 
11 ต.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 
12 ต.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 
13 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน 
ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ 
 

วันพุธ 
14 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดร.คมศร วงษ์รักษา 

การกระจายอ านาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผอ.สุรพล เจริญภูมิ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันพฤหัสด ี
15 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 
กีฬาและนันทนาการ  

วันศกุร์ 
16 ต.ค. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

นโยบาย ภารกิจของการศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบริหารการศึกษา 

อ.กมล ศิริบรรณ 
วิสัยทัศน์การจดัการศึกษาสู่โลกอนาคต 

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 
สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันเสาร ์
17 ต.ค. 58 

 
วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 

ผอ.ประวิทย์ เปร่ืองการ 
 

สัมมนาระเบยีบการบริหารงานด้านพัสด ุ
อ.ศิลิกา การดี 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย์ 
18 ต.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 
19 ต.ค. 58 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันอังคาร 
20 ต.ค. 58 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันพุธ 
21 ต.ค. 58 

08.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ านกัการศกึษาทั่วไปมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เวลา 13.00 น. สัมมนาการเรยีนรู้หน่วยบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ IT  

วันพฤหัสบด ี
22 ต.ค. 58 

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

 

วันศุกร์ 
23 ต.ค. 58 

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

วันเสาร ์
24 ต.ค. 58 

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

วันอาทิตย์ 
25 ต.ค. 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 
26 ต.ค. 58 

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

 

วันอังคาร 
27 ต.ค. 58 

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

วันพุธ 
28 ต.ค. 58 10.00 – 12.00 น. สอบวัดความรู ้  (ส่งผลงานกลุ่ม) 13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลจดัท าแผนกลยทุธ์การพัฒนาการศึกษา (ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา กลุม่ละ 15 นาที)  

วันพฤหัสด ี
29 ต.ค. 58 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  สัมมนาการเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยสู่อาเซียน  

วันศุกร์ 
30 ต.ค. 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 ์
31 ต.ค. 58 

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

วันอาทิตย์ 
1 พ.ย. 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 
2 พ.ย. 58 

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

 

วันอังคาร 
3 พ.ย. 58 

09.00 น. เปิดตลาดนัดผลงานทางวิชาการ 
13.00น. สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

น าเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม) 
 

วันพุธ 
4 พ.ย. 58 

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

 

วันพฤหัสบด ี
5 พ.ย. 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) เสื้อกีฬาสีขาว 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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