
จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กระบี่ อ่าวลึก อบต. อ่าวลึกเหนือ นาง อรดี พันธุพ์าณิชย์
2 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี ทต. หนองใหญ่ นาย ทรงเดช วงศ์ภักดี
3 กาฬสินธุ์ นามน ทต. สงเปลือย น.ส. รัชภรณ์ โพธิวิเศษ
4 กาฬสินธุ์ กมลาไสย ทต. หนองแปน น.ส. สุภาพร ผลรักษา
5 ขอนแก่น แวงน้อย อบต. ละหานนา นาย ประเดิม นุชเนื้อ
6 ขอนแก่น น้ําพอง อบต. วังชัย นาง วนิดา มิเถาวัลย์
7 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต. บางกะจะ น.ส. กุลิสรา ภาณุชไพศาล
8 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต. เนินสูง นาง มาลัยพร สุขสารต์
9 ฉะเชิงเทรา ราชสาส์น อบต. บางคา น.ส. สุพรัตน์ สารสม
10 ชุมพร ทุง่ตะโก อบต. ช่องไม้แก้ว นาง พรพิมล ชูเมือง
11 เชียงราย เทิง อบต. เวียง น.ส. ดวงสมร นาธิเลศ
12 เชียงราย เวียงแก่น ทต. ม่วงยาย นาง ธิตินันท์ กุยรัมย์
13 เชียงราย แม่จัน อบต. สันทราย นาย วินัย ลาคํา
14 เชียงใหม่ แม่อาย ทต. แม่อาย น.ส. จงลักษณ์ อินตาแก้ว
15 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. สุเทพ นาง ศิรินารถ โพธิอ์ยู่
16 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. จอมทอง นาย สนิท ต๋ันจักร
17 ตรัง ย่านตาขาว อบต. เกาะเปียะ น.ส. จันทนา สงไขย
18 ตราด เขาสมิง อบต. แสนตุ้ง นาย ณัฐพนธ์ ล้ีนาวามงคล
19 นครนายก เมืองนครนายก อบต. พรหมณี นาย รุ่งโรจน์ กล่ินจันทร์
20 นครพนม ศรีสงคราม ทต. สามผง นาย ภักดี ติยะบุตร
21 นครราชสีมา ขามสะแกแสง อบต. เมืองเกษตร น.ส. นุชนาถ มุ่งยุทธกลาง
22 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. โพธิก์ลาง นาง ศิริกุล คัดสูงเนิน
23 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต. ปักธงชัย นาย สุรศักด์ิ ทวันเวท
24 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต. จอหอ น.ส. อนัญญา เขียนโพธิ์
25 นครศรีธรรมราช นบพิตํา ทต. นาเหรง นาง อัญญรัตน์ ศรีภักดี
26 น่าน ปัว ทต. ปัว นาง พัชรินทร์ นัยทอง
27 บึงกาฬ เซกา อบต. หนองทุม่ นาย นิยม พรหมดีราช
28 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต. หนองหงส์ นาย กฤติพงศ์ สุดหอม
29 บุรีรัมย์ ลําปลายมาศ ทต. ลําปลายมาศ นาย ทรงศักด์ิ รูปดี
30 บุรีรัมย์ หนองหงส์ อบต. สระแก้ว น.ส. นันทภัค เพ่งพิศ
31 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. ตาจง น.ส. ปทิตตา มีพวงผล
32 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต. หนองตะครอง น.ส. มณัฐศิกาญจน์ หงษ์สอง

                  รายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที ่18                
 ระหว่างวันจันทร์ที ่31 สิงหาคม ถึงวันพฤหัสบดทีี ่1 ตลุาคม 2558

              ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
สังกัด ชื่อ-สกุล
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33 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต. ห้วยหิน นาย วิรัตน์ ศิริวัฒน์
34 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ ทต. บ้านใหม่ไชยพจน์ นาง สมพร โยธานันท์
35 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต. บางขะแยง นาย พิชัย แก้วกระจ่าง
36 ปทุมธานี คลองหลวง อบต. คลองสาม นาง ไพจิตร นิสาย
37 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม. ปัตตานี ผศ. สุวิมล นราองอาจ
38 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง ทต. อรัญญิก น.ส. นงนุช ภูรั่ตน์
39 พระนครศรีอยุธยา บ้านแพรก ทต. บ้านแพรก นาย นนทชา สุนทรพฤกษ์
40 พะเยา ปง อบต. นาปรัง น.ส. พิมพา หมื่นเดช
41 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. ร่มเมือง นาย จํานงค์ ไข่แก้ว
42 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต. อ่างทอง นาย นนท์ปวิธ ขวัญกลับ
43 พัทลุง ควนขนุน อบต. ปันแต นาย เนติพันธ์ แจ้งจุล
44 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต. ลําสินธุ์ นาย พิโชติ ศรีมะณี
45 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. นาโหนด นาง วลัยลักษณ์ รองเล่ือน
46 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต. บ้านนา นาง อมรรัตน์ ชูจินดา
47 พัทลุง ควนขนุน ทต. นาขยาด นาย อุดร ชูรักษ์
48 พิจิตร เมืองพิจิตร ทม. พิจิตร นาย ดํารงค์ ทองดี
49 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก ทต. บ้านคลอง นาง จารวี ฉัตรเสถียรศักด์ิ
50 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต. หนองไผ่ น.ส. สรัญญา จันเส
51 แพร่ ร้องกวาง อบต. ห้วยโรง น.ส. ปิยวรรณ เยาว์สกุล
52 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี อบต. ไพศาล น.ส. ภัทชราภรณ์ สีทอง
53 ระยอง เมืองระยอง ทต. บ้านเพ นาง เมตตา สิงหเขตวิทยบุญ
54 ราชบุรี เมืองราชบุรี อบจ. ราชบุรี นาง จันทร์เพ็ญ อุ่นนา
55 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทม. ราชบุรี นาย ชาณุรัตน์ ชัยรัตนะเวโรจน์
56 ราชบุรี บ้านโป่ง ทม. บ้านโป่ง นาย บุญมา นันทเดชาวุฒิ
57 ราชบุรี โพธาราม อบต. หนองโพ น.ส. เพ็ญนภา เพ็ญแสนสม
58 ราชบุรี โพธาราม ทต. เจ็ดเสมียน น.ส. ลดาวัลย์ ศิริเอก
59 ราชบุรี โพธาราม อบต. บางโตนด น.ส. อาภรณ์ เย็นสรง
60 ลพบุรี เมืองลพบุรี อบต. โพธิเ์ก้าต้น น.ส. จารุวรรณ เชิดพงษ์สวัสด์ิ
61 ลําปาง แม่เมาะ ทต. แม่เมาะ นาง มนัสนันท์ หมื่นสวัสดิกูร
62 ลําพูน ป่าซาง อบต. นครเจดีย์ น.ส. ดวงมณี สุริยาส่องไพร
63 ลําพูน เมืองลําพูน ทต. เวียงยอง น.ส. นงลักษณ์ กันทะวัง
64 ลําพูน บ้านโฮ่ง ทต. บ้านโฮ่ง นาง บุศรา มูลรังษี
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65 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อบต. คูซอด นาง นงนุช สมคิด
66 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต. สิ นาง สุวารี พิลา
67 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต. ดอนเขือง นาง ชัชฎา ศรีทองสุข
68 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต. เมืองทองท่าแร่ น.ส. ธีรกานต์ ดากาวงศ์
69 สกลนคร คําตากล้า ทต. แพด นาย ภูเบศ ศรีสุราช
70 สงขลา สะเดา ทต. คลองแงะ น.ส. สิรัชชา เกื้อนุ่น
71 สงขลา เมืองสงขลา อบจ. สงขลา นาง สุพรรณี อุเทนพันธ์
72 สงขลา สิงหนคร อบต. วัดขนุน นาย สุรชัย ผลบุญ
73 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ น.ส. อมรา จํารัสกาญจน์
74 สมุทรปราการ บางเสาธง ทต. บางเสาธง น.ส. กรุณา ทองสวัสด์ิ
75 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติ อบต. หน้าพระลาน นาง ธันย์ฉมา พิภูภัคหิรัญฐากุล
76 สระบุรี เมืองสระบุรี อบต. หนองปลาไหล น.ส. อัญชลี แช่มหลง
77 สระบุรี วิหารแดง อบต. วิหารแดง น.ส. อุษา เศรษฐะ
78 สุโขทัย สวรรคโลก อบต. คลองกระจง น.ส. ปราณี สีปา
79 สุพรรณบุรี บางปลาม้า อบต. วัดโบสถ์ นาง น้ําผ้ึง โพธิท์อง
80 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ อบต. ราม นาย ประยูร กองแก้ว
81 สุรินทร์ ลําดวน อบต. อู่โลก น.ส. ปิยนุช สืบสันต์
82 หนองคาย ท่าบ่อ อบต. น้ําโมง นาย สมพร ระวังชนม์
83 อุดรธานี นายูง อบต. นาแค นาย พงษ์ศักด์ิ เคนคม
84 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต. ร่วมจิต นาง อังคณา ศรีสอาด
85 อุทัยธานี หนองฉาง อบต. หนองสรวง นาย พิเชต บุตรดี
86 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทม. แจระแม น.ส. สุพัตรา จัยสิน



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 
31 ส.ค. 58 

- 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนิเทศ 

วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 

อ.เทพสุริยา สะอาด 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

การพัฒนาบุคลิกภาพ 
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันอังคาร 
1 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

เข
้าแ

ถว
เค

าร
พธ

งช
าต

 ิ

การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ดร.วัลลภ รองพล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
พันเอกยุทธ์นเรศ พันธะเศรษฐ ี

 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพุธ 
2 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ 
รองผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ ์

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันพฤหัสด ี
3 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท ์

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง 
รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย  

วันศุกร์ 
4 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้ 

พญ.คุณหญิงพรทิพย์ 
โรจนสุนนัท์ 

การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู ้

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู ้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันเสาร ์
5 ก.ย. 58 

 - 

 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ผู้น าและการสร้างผู้น าทางวิชาการ 
ดร.สุวิทย์ มูลค า 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย์ 
6 ก.ย. 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 
7 ก.ย. 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 
8 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซยีน 
ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ 

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย 

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ 
 

วันพุธ 
9 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

ดร.คมศร วงษ์รักษา 

การกระจายอ านาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

ผอ.สุรพล เจริญภูมิ 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา  

วันพฤหัสด ี
10 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของส านัก/กองการศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 

การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา 

ผอ.พิรัฐ  พลภูมิรักษ์ 
กีฬาและนันทนาการ  

วันศุกร์ 
11 ก.ย. 58 

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย 

นโยบาย ภารกิจของการศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบริหารการศึกษา 

อ.กมล ศิริบรรณ 
วิสัยทัศน์การจดัการศึกษาสู่โลกอนาคต 

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 
สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร  

วันเสาร ์
12 ก.ย. 58 

 
วินัยและกระบวนการการด าเนินการทางวินัย 
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา) 

ผอ.ประวิทย์ เปร่ืองการ 
 

สัมมนาระเบยีบการบริหารงานด้านพัสด ุ
อ.ศิลิกา การดี 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง  

วันอาทิตย์ 
13 ก.ย. 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 
14 ก.ย. 58 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันอังคาร 
15 ก.ย. 58 ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่  

วันพุธ 
16 ก.ย. 58 

08.00 น. แลกเปลีย่นเรยีนรูส้ านกัการศกึษาทั่วไปมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา เวลา 13.00 น. สัมมนาการเรยีนรู้หน่วยบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ IT  

วันพฤหัสบด ี
17 ก.ย. 58 

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

 

วันศุกร์ 
18 ก.ย. 58 

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

วันเสาร ์
19 ก.ย. 58 

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

วันอาทิตย์ 
20 ก.ย. 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 
21 ก.ย. 58 

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

 

วันอังคาร 
22 ก.ย. 58 

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

วันพุธ 
23 ก.ย. 58 10.00 – 12.00 น. สอบวัดความรู ้  (ส่งผลงานกลุ่ม) 13.00 – 16.00 น. น าเสนอผลจดัท าแผนกลยทุธ์การพัฒนาการศึกษา (ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา กลุม่ละ 15 นาที)  

วันพฤหัสด ี
24 ก.ย. 58 

เวลา 09.00 – 16.00 น.  สัมมนาการเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยสู่อาเซียน  

วันศุกร์ 
25 ก.ย. 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 ์
26 ก.ย. 58 

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

วันอาทิตย์ 
27 ก.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 
28 ก.ย. 58 

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

 

วันอังคาร 
29 ก.ย. 58 

09.00 น. เปิดตลาดนัดผลงานทางวิชาการ 
13.00น. สัมมนาจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 

น าเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม) 
 

วันพุธ 
30 ก.ย. 58 

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

 

วันพฤหัสบด ี
1 ต.ค. 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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