
ล าดับ จังหวัด อ าเภอ หมายเหตุ
1 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม. กาฬสินธุ์ นาง ลักขณา คันธสม
2 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม. กาฬสินธุ์ นาง อรัญญา พุฒทอง
3 ขอนแก่น พระยืน อบต. ขามป้อม นาย นิกสันต์ ทองวิเศษ
4 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ. ขอนแก่น นาง เรณู นันททิพารักษ์
5 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ. ขอนแก่น น.ส. อรุณศรี ยิ่งยืน
6 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา เมืองพัทยา นาย จรรยา ไกรจันทร์
7 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา เมืองพัทยา นาย พัทธนพงษ์ ตราชู
8 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา เมืองพัทยา นาย มนตรี นามคีรี
9 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา เมืองพัทยา นาง มาลี แป๊ะเส้ง
10 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา เมืองพัทยา นาง ร าพึง ศุภราศรี
11 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา เมืองพัทยา นาย วิโรจน์ กล่ินบัวแก้ว
12 ชลบุรี บางละมุง เมืองพัทยา เมืองพัทยา นาย สุเทพ คล้ายสีแก้ว
13 ชลบุรี เมืองชลบุรี ทม. ชลบุรี นาง ทัศนีย์ กองฟัน่
14 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ นาง ภัทริณี ฟองศรี
15 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ นาย ศรายุทธ เมธาธนพูน
16 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ นาง ศิริรัตน์ อินทรก าแหง
17 ตาก เมืองตาก ทม. ตาก นาง พัชรี บุญเสริม
18 นครพนม เมืองนครพนม ทม. นครพนม นาง ประพันธ์ บุพศิริ
19 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาย ศตพล จิรกฤตกุลธน
20 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต. ท่าแพ นาย สุชาติ เอียดวงศ์
21 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน. นนทบุรี นาง กรภัค ยิ้มแย้ม
22 นนทบุรี บางกรวย ทต. ปลายบาง นาย นิพิฐพนธ์ วงษ์ปัน
23 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน. นนทบุรี นาย พงษ์ทัศน์ หิรัญอร
24 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน. นนทบุรี นาง วราภรณ์ ทองมา
25 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน. นนทบุรี นาง อุทัยวรรณ บรรจงปรุ
26 ปทุมธานี หนองเสือ อบต. ศาลาครุ นาย เฉลียว วิเศษศรี
27 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม. ปทุมธานี นาง มาลัย พิมพ์อ่อน
28 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทม. ปทุมธานี นาง สุดา ไทยเกิด
29 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม. ประจวบคีรีขันธ์ นาง กณิศนันท์ ดีดวง
30 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม. ปราจีนบุรี นาง กิ่งแก้ว ใหม่สุวรรณ
31 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ทม. ปราจีนบุรี น.ส. สุรางค์ ล้ิมเจริญ
32 พะเยา เมืองพะเยา ทม. พะเยา น.ส. นัฐประวีณ์ ธนบุญทรัพย์
33 พะเยา เมืองพะเยา ทม. พะเยา น.ส. รัตติกรณ์ วงศ์เมือง

                  รายชื่อผู้ไดร้ับการคัดเลือกเขา้รับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที ่17              
 ระหว่างวันจันทร์ที ่6 กุมภาพันธ์ ถึงวันอังคารที ่7 มนีาคม 2560

              ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
สังกัด ชื่อ-สกุล
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34 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต. วงฆอ้ง นาย จิรชาติ แก้วประดิษฐ์
35 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต. วงฆอ้ง น.ส. ปองทิพย์ ศิริวัฒน์
36 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต. พรหมพิราม จ.ส.ท. วัชรินทร์ นาคงค า
37 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต. พรหมพิราม นาง อนงค์ทิพย์ พึง่เพียร
38 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทม. เพชรบุรี นาย เสน่ห์ ซ่ือตรง
39 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม. เพชรบูรณ์ นาง ไพเราะ ใจชื่น
40 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม. เพชรบูรณ์ น.ส. วราภรณ์ ใหม่สุวรรณ์
41 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ทม. เพชรบูรณ์ นาง อริศรา พัฒนากูล
43 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน. ภูเก็ต นาง ศิริรัตน์ ค าเกล้ียง
44 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ทน. ภูเก็ต น.ส. อุไรวรรณ ปล้องไหม
45 ยโสธร เมืองยโสธร อบจ. ยโสธร น.ส. ศรัญญา เหลาทอง
46 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด น.ส. กัญญา จ าปาทิพย์
47 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด นาย ธรรมวัจน์ วิลัยพิศ
48 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด นาย ไพฑูรย์ พันโนลาด
49 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด น.ส. ศิริญาพร เวียงสมุทรช์
50 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ. ร้อยเอ็ด น.ส. สุภาวดี อุตรมาตย์
51 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด นาย อลงกรณ์ นาเมืองรักษ์
52 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทม. ลพบุรี นาง กัญญาภัทร มีเครือ
53 ล าปาง วังเหนือ อบต. วังทรายค า นาย สนุก สูงขาว
54 เลย เมืองเลย ทม. เลย นาย นราธิป บุญมา
55 เลย เมืองเลย อบต. ชัยพฤกษ์ นาย พงษ์เดช เสริฐศรี
56 เลย เมืองเลย ทม. เลย นาง เอื้อการย์ ธนะสูตร
57 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม. ศรีสะเกษ น.ส. ณัฏฐนันทน์ สีหะวงษ์
58 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ อบต. ผักแพว นาย ประสิทธิ์ สายวงศ์
59 ศรีสะเกษ โนนคูณ อบต. โนนค้อ นาย มงคล แก่นพิทักษ์
60 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต. เมืองคง น.ส. อารัลักษณ์ จันทร์แดง
61 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน. สกลนคร นาย ธีระนัน พิรุณสุนทร
62 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน. สกลนคร นาง รุจิรา ค าตลบ
63 สงขลา หาดใหญ่ ทต. พะตง นาง ดวงแข แซ่ล่ิม
64 สงขลา นาทวี ทต. นาทวี นาย นัตศิลป์ ร่มสกุล
65 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่ นาย นิโรธ วิชาธิคุณ
66 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา น.ส. ปุณิกา อินทจันทร์
67 สงขลา หาดใหญ่ ทม. ทุง่ต าเสา นาง ศุภจิรา ปานขาว
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68 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา นาย ส าเนาว์ รักษ์ทอง
69 สตูล เมืองสตูล ทม. สตูล นาย สมชาย บัวเนี่ยว
70 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม. อรัญประเทศ นาย พรชัย บัวเรือง
71 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน. เกาะสมุย นาย สนชัย พรหมทอง
72 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ อบต. คลองสระ นาย สิทธิศักด์ิ คงสุวรรณ
73 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม. หนองคาย นาย มณฑล ก่องขันธ์
74 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. ห้วยเกิ้ง น.ส. ดวงใจ ศิริรส
75 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน. อุดรธานี นาย ธนากร รัฐถาวร
76 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน. อุดรธานี นาย วชิรพล ปากอุตสาห์
77 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน. อุดรธานี นาย เอกตระการณ์ ซ่ือไกรกุลธวัช
78 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม. วารินช าราบ นาย คณพศ วิลามาศ
79 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน. อุบลราชธานี นาง ธภัสธร มิ่งไชย
80 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน. อุบลราชธานี นาย วิชาญ ไทยแท้
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วัน 
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(1.30 ชั่วโมง) 

08.00 -
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09.00 -12.00(3 ชั่วโมง) 
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รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น/

พัก
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20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
6 ก.พ. 60 

- 
ลงทะเบียน/ 
ปฐมนเิทศ 

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ 
ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

รับ
ปร
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าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ  AEC                  
ร.ต.อ.ดร.นิตภิูมิ นวรตัน์  

หรือ   ท่านทูตกิตติ วะสีนนท์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 

วันอังคาร 
7 ก.พ. 60 

การพัฒนากาย 
เข

้าแ
ถว

เค
าร

พธ
งช

าต
ิแล

ะก
ิจก

รร
มน

ักศ
ึกษ

า 

การมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต 
 

การมีวินัย คณุธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง 

โรงเรียนกับการพัฒนาผูเ้รียน 
สู่ศตวรรษที่ 21 

ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล - 

วันพุธ 
8 ก.พ. 60 

การพัฒนากาย 

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพดู 
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ 

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพดู 
อ.พิศณุ สกุลโรมวิลาศ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 

วันพฤหัสบด ี
9 ก.พ. 60 

การพัฒนากาย 

การพัฒนาทักษะการคดิ/การฟัง/การพูด 
(ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ 

และการส่ือสารทางการเมือง) 
ดร.นันทนา นันทวโรภาส 

การบริหารสถานการณ์วิกฤต ิ
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนัท์ 

การพัฒนาเจตคติและค่านยิม การสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม

ประชาธิปไตย 
ดร.ณัฐพล ใจจริง 

- 

วันศุกร์ 
10 ก.พ. 60 

การพัฒนากาย 

การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ดร.กมล รอดคล้าย 

การบริหารจัดการในสถานศึกษาของ อปท. 
อ.ธานินทร์ ร้ิวธงชัย 

ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธาน ี

สัมมนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา 
ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร 

นายกเทศมนตรีต าบลแพรกษา 
และคณะ รวม 3 คน 

- 

วันเสาร ์
11 ก.พ. 60 

การพัฒนากาย 

การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 
2551 และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสูตร - 

วันอาทิตย์ 
12 ก.พ. 60 

การพัฒนากาย 

การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา 

รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณ ี

การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพือ่พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง - 



ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน 

 

 

 

วัน 
05.30 -06.30 

(1 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) 

 

20.00 -
21.00 

วันจันทร์ 
20 ก.พ. 60 

การพัฒนาจิต 

เข
้าแ

ถว
ฯแ

ละ
กิจ

กร
รม

นัก
ศึก

ษา
 

ช้ีแจงการด าเนินงาน 
ระยะที่ 2/อภิปรายซักถาม 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

ร
กล

าง
วัน

 

จบการศึกษาระยะที่ 1  - 

วันอังคาร 
21 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1(ปฐมนิเทศ) 

 

 

วันพุธ 
22 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันพฤหัสบด ี
23 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันศุกร์ 
24 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันเสาร ์
25 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1  

วันอาทิตย์ 
26 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที ่1(อภิปรายผลการปฏบิัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)  



ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 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 
27 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่(ปฐมนิเทศ)  

วันอังคาร 
28 ก.พ. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันพุธ 
1 มี.ค. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันพฤหัสบด ี
2 มี.ค. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันศุกร์ 
 3 มี.ค. 60 

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่  

วันเสาร ์
4 มี.ค. 60 

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่(อภิปรายผลการปฏบิัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)  

วันอาทิตย์ 
5 มี.ค. 60 

ลงทะเบียน/แจงก าหนดการ แบ่งกลุ่มน าเสนอผลการปฏบิัติงาน  น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา (4 ชั่วโมง)  



ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 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 มี.ค. 60 

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ  

วันอังคาร 
7 มี.ค. 60 

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ น าเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผูเ้ช่ียวชาญและเติมเต็ม(4 ชั่วโมง)  



ใบกิจกรรม 
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

1. ให้ผู้ เข้ารับการพัฒนาแต่ละคนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิจัย                     
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
 ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา     
  ระยะที่ 1 หมวดที่ 1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 การพัฒนาสุขภาพกาย    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.4 การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ 
  วัฒนธรรมประชาธิปไตย    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.5 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.6 การพัฒนาจิต     
 หมวดที่ 2 ภาวะผู้น าทางวิชาการ       
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 ผู้น าทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครู และบุคลากร 
   ทางการศึกษามีภาวะผู้น าทางวิชาการ   
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ และหลักการจัดการศึกษา  
  หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  
   หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร 
  เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา   
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.6 การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.7 องค์กรแห่งการเรียนรู้    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.8 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   
   หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่ 
  ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา    
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา   

 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เก่ียวข้อง       
  กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา 

-2- 

 ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1 ฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาต้นแบบ 
    กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ 



 ส่วนที่ 2 การจัดท าและน าเสนอผลงาน 
  ระยะที่ 3 การสัมมนาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 1 น าเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
    กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ 
    กิจกรรมที่ 3 น าเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ และเติมเต็ม 

 2. น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดท ารายงาน ประกอบด้วยบทน า          
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จ าแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 – 3.4 ตามล าดับ 
รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งใหวิ้ทยากรในวันรายงานตัว 

 

 

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา 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) 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 
 
หมายเหตุ 
- ถ้าเข้าพักก่อนการอบรม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 600 บาท/ท่าน (ไม่ต้องส ารองห้องพัก) 
- ไม่อนุญาตให้รีดผ้าในห้องพัก (มีบริเวณส าหรับรีดผ้า พร้อมมีเตารีดไว้บริการ) 
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