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จังหวัด
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
กาแพงเพชร
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชุมพร
ชุมพร
ชุมพร
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
นามน
อบต. หลักเหลี่ยม นาง สกุณา
ชนะศึก
ร่องคา
ทต.
ร่องคา
น.ส. วรรณระญา ชอบรัก
สหัสขันธ์
ทต.
นามะเขือ
นาง เพ็ญจันทร์ พิสมัย
ปางศิลาทอง
อบต. โพธิท์ อง
น.ส. ภัทรีญา
เจรสาริกิจ
พรานกระต่าย
อบต. ถ้ากระต่ายทอง นาง สุภัค
สุวรรณเจริญ
เมืองกาแพงเพชร
อบต. ไตรตรึงษ์
นาง ทิพย์วรรณ พุม่ ดียิ่ง
กระนวน
อบต. หัวนาคา
น.ส. ป่านไพฑูรย์ ชัยสังกา
ชุมแพ
ทต.
โนนสะอาด
นาง สุกานดา
แสงรัตน์
โนนศิลา
อบต. หนองปลาหมอ นาย สมบัติ
โชคชัย
บ้านฝาง
อบต. บ้านเหล่า
จ.ส.อ. วิสิทธิศ์ ักดิ์ รุ่งเรือง
บ้านแฮด
ทต.
วังสวรรค์
นาย จักรี
แดนสมปัดสา
ภูเวียง
อบต. บ้านเรือ
นาง นุชนภางค์ คาตา
ท่าใหม่
อบต. เขาแก้ว
น.ส. จันทร์ทิพย์ ผารัตน์
ท่าใหม่
อบต. ทุง่ เบญจา
น.ส. ประอรรัตน์ บุญเกิด
นายายอาม
ทต.
ช้างข้าม
น.ส. ธมลวรรณ พลอยแดง
แหลมสิงห์
อบต. เกาะเปริด
นาย เฉลิมพล
เปิดคีรี
แหลมสิงห์
อบต. บางกะไชย
น.ส. นุชจรี
ชาวแกลง
พนมสารคาม
ทต.
เกาะขนุน
น.ส. สิริกาญจน์ พงษ์พาลี
เกาะสีชัง
ทต.
เกาะสีชัง
น.ส. อนุสรา
อาจหนองหว้า
บางละมุง
ทต.
ตะเคียนเตี้ย นาง วิลาวัณย์
ค้าจุน
เมืองชลบุรี
อบจ. ชลบุรี
นาง กุศล
เนื่องจานงค์
เมืองชลบุรี
อบจ. ชลบุรี
น.ส. สินีณัฐิ
มงคลศิลป์
สัตหีบ
ทม. สัตหีบ
น.ส. ศิริสันต์
พวงนาค
มโนรมย์
อบต. อู่ตะเภา
นาย ชาญยุทธ
เพชรสีสุข
ภูเขียว
ทต.
ธาตุทอง
นาย ทศพิธ
ต่ออานาจ
ทุง่ ตะโก
อบต. ช่องไม้แก้ว
นาง พรพิมล
ชูเมือง
ปะทิว
ทต.
มาบอามฤต นาย วิรัช
กุญแจทอง
เมืองชุมพร
ทม. ชุมพร
นาย คณิต
นิยะกิจ
พญาเม็งราย
ทต.
พญาเม็งราย นาย สุวิชชา
บุตรสาร
เมืองเชียงราย
ทน. เชียงราย
น.ส. ธัญชนก
เรืองจิตต์
เมืองเชียงราย
ทต.
ดอยลาน
น.ส. เพ็ญนภา
ยศบุญ
เมืองเชียงราย
ทน. เชียงราย
นาย วิเชียร
ธรรมยา

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

จังหวัด
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตรัง
นครนายก
นครนายก
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นนทบุรี
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
นราธิวาส
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
เวียงป่าเป้า
อบต. แม่เจดีย์ใหม่ น.ส. วรินทร์ดา กามา
เมืองเชียงใหม่
อบจ. เชียงใหม่
นาย ฐิติวัชร
ไลศิริพันธุ์
เมืองเชียงใหม่
อบจ. เชียงใหม่
นาง อุรารักษ์
พูลผล
แม่ริม
อบต. ดอนแก้ว
น.ส. รัชนิกานต์ บัวนาค
สันกาแพง
ทต.
สันกาแพง
นาย ประภากร ถวิลประวัติ
สันทราย
ทต.
แม่แฝก
นาย จักรพันธ์
นาตัน
สารภี
ทต.
ไชยสถาน
น.ส. ศุภรัศมิ์
วงศ์อินทร์
สารภี
ทต.
ท่ากว้าง
นาง โสภา
อุปมาน
สารภี
ทต.
ดอนแก้ว
นาย โอภาส
โพธิว์ งศ์
ฮอด
อบต. หางดง
น.ส. ภัควิภา
คาลาเลี้ยง
ห้วยยอด
อบต. บางกุ้ง
น.ส. ศุภลักษณ์ เซ่งแซ่
ห้วยยอด
อบต. เขาปูน
น.ส. สุทิศา
เป็นสุข
องครักษ์
อบต. บางลูกเสือ
น.ส. กนกวรรณ ชิดชอบ
องครักษ์
อบต. ศีรษะกระบือ น.ส. รุ่งนภา
สาราญวงศ์
นครชัยศรี
อบต. ลานตากฟ้า น.ส. ใจแก้ว
พฤฒารา
สามพราน
ทต.
อ้อมใหญ่
นาย มงคลชัย
โปยขุนทด
ปลาปาก
อบต. โคกสว่าง
นาย อนุวัฒน์
ศรีหนองห้าง
ครบุรี
อบต. จระเข้หิน
นาง กัญญาภัค เพ็ชรกิ่ง
ด่านขุนทด
อบต. ห้วยบง
นาย ประเสริฐ
กวกขุนทด
โนนสูง
อบต. บิง
น.ส. โสมนีย์
เธียรวรรณา
ปักธงชัย
อบต. สะแกราช
นาง ภณิตา
ดีเกษม
สีคิ้ว
ทม. สีคิ้ว
นาง อุทัยวรรณ ติรัตนะ
หนองบุญมาก
อบต. บ้านใหม่
นาย เสรีย์
ขวัญเมือง
ทุง่ สง
ทม. ทุง่ สง
นาย นิรันดร์
สุนทรอารมณ์
นาบอน
อบต. แก้วแสน
นาง สุพภารัตน์ สมรูป
ปากพนัง
อบต. คลองกระบือ น.ส. จริยา
ดาดุก
เมืองนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช ส.ท. ประจวบเหมาะ ภักดีชน
เมืองนนทบุรี
ทน. นนทบุรี
นาย ศุภกิจ
โล่ชัยยะกูล
จะแนะ
อบต. ผดุงมาตร
นาย สมยศ
ภัยชานาญ
ยี่งอ
อบต. จอเบาะ
นาย นูรเด็น
แวกือจิ
ยี่งอ
อบต. ลุโบะบือซา
นาย ศิรินทร์
ลิอีลา
ระแงะ
ทต.
มะรือโบตก
นาง ซารีนา
อิสหัส
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
จังหวัด
อาเภอ
หมายเหตุ
นราธิวาส
ระแงะ
ทต.
มะรือโบตก
นาย มูฮัมหมัดยาการียา คาเดร์
นราธิวาส
ศรีสาคร
ทต.
ศรีสาคร
นาย ซานูซี
ดีนามอ
น่าน
เมืองน่าน
อบจ. น่าน
นาง ณัฏฐ์รดา
ธิติพัฒน์ภูริกุล
บึงกาฬ
เซกา
อบต. เซกา
นาง ธันยภัสร์
ทองอนันทวงศ์
บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
อบต. โนนสมบูรณ์ น.ส. จันทร์เพ็ญ ตู้ประสิทธิ์
บุรีรัมย์
กระสัง
อบต. ชุมแสง
นาง ธนวดี
ศรีแก้ว
บุรีรัมย์
นางรอง
อบต. ทรัพย์พระยา น.ส. ชญาธร
ประสิทธิก์ ูล
บุรีรัมย์
ปะคา
อบต. ไทยเจริญ
นาย ปฏิพัทธ์
ปักเคเต
บุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ทม. ชุมเห็ด
น.ส. ฉัตรภรณ์
คงมาก
บุรีรัมย์
ลาปลายมาศ
อบต. ผไทรินทร์
นาง จิตราพร
พุทไธสง
บุรีรัมย์
ลาปลายมาศ
อบต. โคกล่าม
น.ส. มนทิกานติ์ ละม้ายวรรณ
ปทุมธานี
ธัญบุรี
ทม. สนั่นรักษ์
นาย ธันว์
กัณหดิลก
ปทุมธานี
ธัญบุรี
ทม. บึงยี่โถ
น.ส. ศิริลักษณ์
ศรีเจริญ
ปทุมธานี
ลาลูกกา
ทต.
ลาลูกกา
นาย สง่า
คาแปง
ปัตตานี
โคกโพธิ์
อบต. ป่าบอน
นาง รุสนี
กริยา
ปัตตานี
สายบุรี
อบต. บางเก่า
น.ส. มัสเตาะ
ยามา
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต. สวนพริก
นาย วีระ
บุตรอุดม
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบต. บ้านป้อม
น.ส. สราพร
ปัจสา
พะเยา
ดอกคาใต้
ทต.
บ้านถ้า
นาง อรัญญา
ไชยวุฒิ
พังงา
ตะกั่วป่า
ทต.
บางนายสี
น.ส. นฤมล
ปานจันทร์
พังงา
ตะกั่วป่า
อบต. เกาะคอเขา
น.ส. นัยนา
โคตรประทุม
พัทลุง
ควนขนุน
ทต.
แพรกหา
น.ส. กิตติมา
รองเทพ
พัทลุง
ควนขนุน
ทต.
มะกอกเหนือ น.ส. เสาวลักษณ์ กลับสวัสดิ์
พัทลุง
ตะโหมด
ทต.
เขาหัวช้าง
นาง พรรษา
ชนะสิทธิ์
พัทลุง
ตะโหมด
ทต.
คลองใหญ่
นาย เอกชัย
ชนะสิทธิ์
พิจิตร
เมืองพิจิตร
อบต. เมืองเก่า
น.ส. รัศมี
พุม่ ระหงษ์
พิจิตร
วชิรบารมี
อบต. บึงบัว
นาง เสาวณีย์
ทองพงษ์เนียม
พิษณุโลก
วังทอง
อบต. วังพิกุล
นาง เกตุทอง
เนียมฝอย
พิษณุโลก
วัดโบสถ์
อบต. บ้านยาง
นาย ปัญญา
คงอินทร์
เพชรบุรี
ท่ายาง
ทต.
ท่ายาง
นาง วรรณา
พราหมณ์แก้ว
เพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
อบจ. เพชรบุรี
นาย บุญเลิศ
พุม่ จิตร
เพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
ทม. เพชรบุรี
นาย เสริมศักดิ์
โสมสงค์

จังหวัด
97 เพชรบูรณ์
98 เพชรบูรณ์
99 แพร่
100 แพร่
101 แพร่
102 แพร่
103 ภูเก็ต
104 ภูเก็ต
105 ภูเก็ต
106 มหาสารคาม
107 มุกดาหาร
108 ยโสธร
109 ยโสธร
110 ยะลา
111 ร้อยเอ็ด
112 ร้อยเอ็ด
113 ร้อยเอ็ด
114 ร้อยเอ็ด
115 ร้อยเอ็ด
116 ร้อยเอ็ด
117 ร้อยเอ็ด
118 ร้อยเอ็ด
119 ระยอง
120 ราชบุรี
121 ราชบุรี
122 ลพบุรี
123 ลพบุรี
124 ลพบุรี
125 ลาพูน
126 เลย
127 เลย
128 เลย

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
วิเชียรบุรี
อบต. สามแยก
นาง ขวัญนภา
ปาระมีศรี
หล่มสัก
ทต.
ตาลเดี่ยว
นาง วิลัยพร
เดชเกิด
เด่นชัย
ทต.
เด่นชัย
น.ส. ปาริชาติ
บุญช่วย
วังชิ้น
อบต. นาพูน
นาย ชาญณรงค์ กาญจนะ
สอง
อบต. สะเอียบ
น.ส. รัตนา
ม้ายอง
สอง
อบต. บ้านกลาง
นาย วิชยุตม์
วงศ์หงษ์
กะทู้
ทม. กะทู้
นาย โกเมศร
พรหมแก้ว
ถลาง
อบต. สาคู
น.ส. ขวัญฤทัย
นุชพุก
ถลาง
อบต. ไม้ขาว
น.ส. ธารีรัตน์
เวชพราหมณ์
ยางสีสุราช
อบต. หนองบัวสันตุ นาง สุพัตรา
กงประโคน
ดอนตาล
อบต. เหล่าหมี
นาง วีระนุช
พลแรงฤทธิ์
ทรายมูล
อบต. ไผ่
น.ส. สุภัทรา
ทองน้อย
เมืองยโสธร
ทต.
น้าคาใหญ่
น.ส. ลักษณ์คณา กุดเป่ง
รามัน
ทต.
เมืองรามันห์ นาง ไซยีด้า
อุสมาน
โพธิช์ ัย
อบต. สะอาด
นาง นริศรา
ขามช่วง
โพนทอง
ทต.
แวง
น.ส. ปิยะพร
ปิยะศิลป์
โพนทอง
อบต. คานาดี
นาย พิสิฏฐ์
นิลนิตย์
เมืองร้อยเอ็ด
ทม. ร้อยเอ็ด
นาย ภานุวัฒน์
เฉวียงวาศ
สุวรรณภูมิ
อบต. ช้างเผือก
นาง สิริโสภา
พลศรี
เสลภูมิ
อบต. นางาม
นาง เยาวลักษณ์ ไชยลังกา
หนองพอก
อบต. ภูเขาทอง
นาง รัญศิญา
ศรีทนษา
หนองพอก
อบต. หนองขุ่นใหญ่ นาย วิทยา
รังใส
เขาชะเมา
อบต. น้าเป็น
น.ส. อรพรรณ
เสนาคา
จอมบึง
ทต.
จอมบึง
นาย สุรพงษ์
มหาทรัพย์
สวนผึ้ง
อบต. สวนผึ้ง
น.ส. อังษณา
ปลัดเปีย่ ม
ท่าวุง้
อบต. บางลี่
นาย ธวัชชัย
สมงาม
พัฒนานิคม
ทต.
พัฒนานิคม
น.ส. วิวรรณ
พันธุแ์ สน
พัฒนานิคม
ทต.
แก่งเสือเต้น นาง สิริพัชชา
ฉิมครู
ทุง่ หัวช้าง
อบต. บ้านปวง
นาย วีระ
ธิป่าหนาด
เชียงคาน
อบต. บุฮม
นาย วนาธิป
สีหา
ผาขาว
ทต.
โนนปอแดง
นาย สถิตย์
สาวิสัย
ภูกระดึง
อบต. ผานกเค้า
นาง ฎัชนีวราพักดิ์ สอรักษา

จังหวัด
129 เลย
130 ศรีสะเกษ
131 ศรีสะเกษ
132 ศรีสะเกษ
133 ศรีสะเกษ
134 ศรีสะเกษ
135 ศรีสะเกษ
136 ศรีสะเกษ
137 สกลนคร
138 สกลนคร
139 สกลนคร
140 สกลนคร
141 สกลนคร
142 สกลนคร
143 สกลนคร
144 สงขลา
145 สงขลา
146 สงขลา
147 สงขลา
148 สงขลา
149 สงขลา
150 สมุทรปราการ
151 สมุทรสาคร
152 สมุทรสาคร
153 สระบุรี
154 สุโขทัย
155 สุโขทัย
156 สุโขทัย
157 สุโขทัย
158 สุพรรณบุรี
159 สุราษฎร์ธานี
160 สุราษฎร์ธานี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
เมืองเลย
อบต. นาแขม
นาย รุ่ง
ชัยนนท์
ขุขันธ์
อบต. หนองฉลอง
นาง สุกัญญา
จันทรสุข
น้าเกลี้ยง
อบต. น้าเกลี้ยง
นาง สมสะอางค์ ปัจจุสนันท์
ปรางค์กู่
อบต. พิมาย
นาย ชัยรัตน์
สุรสรณ์
ไพรบึง
อบต. สุขสวัสดิ์
นาย กิจพัฒน์ณกรณ์ สูงโคตร
ราษีไศล
อบต. หนองหมี
น.ส. ปิยรัตน์
อุปพันธ์
ราษีไศล
อบต. จิกสังข์ทอง
นาย พงษ์พันธ์
ภูลี
ราษีไศล
ทต.
เมืองคง
จ.อ. ภาณุวัฒน์ ประสาร
คาตากล้า
อบต. หนองบัวสิม นาย สงัด
สุบุญมา
พรรณานิคม
ทต.
วังยาง
น.ส. ชุติมา
อุปพงศ์
พรรณานิคม
อบต. เชิงชุม
น.ส. วชิราภรณ์ พาระแพง
เมืองสกลนคร
อบต. ดงมะไฟ
น.ส. จิตติมา
วิโย
อากาศอานวย
ทต.
อากาศอานวย นาย วัชราวุฒิ
สมแก้ว
อากาศอานวย
ทต.
วาใหญ่
นาย วุฒิศักดิ์
เคนไชยวงศ์
อากาศอานวย
ทต.
สามัคคีพัฒนา นาย สุทธิรักษ์
สิงห์ทองไชย
จะนะ
อบต. น้าขาว
นาง วาสนา
คงเอียด
นาทวี
อบต. ฉาง
น.ส. วรรณา
สุวรรณะ
เมืองสงขลา
ทน. สงขลา
นาย นพพร
สุทัศน์ ณ อยุธยา
เมืองสงขลา
ทน. สงขลา
นาง สิริวรรณ
บูรณสิงห์
หาดใหญ่
ทน. หาดใหญ่
น.ส. ทรรศนีย์
รุกขไชยศิริกุล
หาดใหญ่
ทต.
น้าน้อย
นาย ประสาน
แก้วอินทร์
เมืองสมุทรปราการ ทต.
บางปู
น.ส. ปภาภัทร
ณัฐภาสธนาธร
เมืองสมุทรสาคร
อบต. ท่าทราย
น.ส. พันทิภา
สุกช่วง
เมืองสมุทรสาคร
ทต.
นาดี
นาย วิโรจน์
สุรสาคร
เมืองสระบุรี
อบจ. สระบุรี
นาง รัศมี
ผูกเกษร
กงไกรลาศ
อบต. บ้านใหม่สุขเกษม นาย สาราญ
พ่วงพี
คีรีมาศ
อบต. โตนด
นาง สุปรียา
พรมเทียน
บ้านด่านลานหอย อบต. บ้านด่าน
นาง วาณี
จาตุประยูร
เมืองสุโขทัย
อบต. บ้านสวน
นาง นรินทร์
สายสอน
หนองหญ้าไซ
อบต. หนองโพธิ์
นาย วิวัติ
มีวงษ์
กาญจนดิษฐ์
ทต.
ช้างขวา
น.ส. วิลาวัณย์
ดิษฐอาย
เกาะสมุย
ทน. เกาะสมุย
นาย อานนท์
แข็งแรง

จังหวัด
161 สุราษฎร์ธานี
162 สุรินทร์
163 สุรินทร์
164 สุรินทร์
165 หนองคาย
166 หนองบัวลาภู
167 หนองบัวลาภู
168 หนองบัวลาภู
169 หนองบัวลาภู
170 อ่างทอง
171 อ่างทอง
172 อานาจเจริญ
173 อานาจเจริญ
174 อุดรธานี
175 อุดรธานี
176 อุดรธานี
177 อุดรธานี
178 อุตรดิตถ์
179 อุทัยธานี
180 อุบลราชธานี
181 อุบลราชธานี
182 อุบลราชธานี
183 อุบลราชธานี
184 อุบลราชธานี
185 อุบลราชธานี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 15
ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
พุนพิน
อบต. พุนพิน
นาง กนิษฐา
จันทร์โกมุท
เมืองสุรินทร์
อบต. เมืองที
น.ส. กานต์ธีรฎา วสุธรวรโชติ
รัตนบุรี
อบต. เบิด
น.ส. มัดทนา
บุญไทย
รัตนบุรี
อบต. ทับใหญ่
นาง วิจิตรา
ราชบุรี
ท่าบ่อ
อบต. น้าโมง
นาย สมพร
ระวังชนม์
นากลาง
ทต.
เก่ากลอย
นาย นิคม
ศรีลาห้อย
โนนสัง
อบต. โคกใหญ่
นาง จินตนา
ทองทามา
โนนสัง
อบต. โคกม่วง
นาง ติมาพร
อินทร์เอี่ยม
ศรีบุญเรือง
ทต.
โนนสะอาด
น.ส. วรณัน
อินทรเพชร
เมืองอ่างทอง
อบต. บ้านอิฐ
นาย กันตพัฒน์ ทองคาสุก
วิเศษชัยชาญ
ทต.
ไผ่ดาพัฒนา นาง ภัทรวดี
แก้วกระจาย
ปทุมราชวงศา
อบต. โนนงาม
นาย ประยงค์
สายตา
ลืออานาจ
อบต. แมด
นาง วิราวรรณ์
เวชพันธ์
กุดจับ
ทต.
ยางชุม
นาง สรัญญา
บุพศิริ
กุมภวาปี
อบต. ท่าลี่
นาย สุเมธี
ศิริวารินทร์
นายูง
ทต.
นายูง
นาง สุวรรณนี
พิมพา
หนองหาน
ทต.
หนองเม็ก
น.ส. พิสินี
สุขพอดี
ลับแล
ทต.
ศรีพนมมาศ นาย จรูญ
ตันติรัตน์
เมืองอุทัยธานี
อบต. เกาะเทโพ
นาย ศุภชัย
ดาวสมบูรณ์
เขมราฐ
ทต.
หนองผือ
นาย ทนงศักดิ์
ตันวงศ์
ตระการพืชผล
อบต. เป้า
นาง ศิริพร
ดีโสม
บุณฑริก
อบต. บัวงาม
น.ส. วิตยาพร
แสนทวีสุข
วารินชาราบ
อบต. คูเมือง
น.ส. ชนกนาถ
วิทยาขาว
วารินชาราบ
ทต.
เมืองศรีไค
นาง เพ็ญจันทร์ ทองลาด
วารินชาราบ
อบต. บุง่ หวาย
นาง สุชัญสินี
เอี่ยมศรี

ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน
08.00 09.00

วันจันทร์
25 พ.ค. 58

-

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ

วันอังคาร
26 พ.ค. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันพุธ
27 พ.ค. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันพฤหัสดี
28 พ.ค. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย
พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

12.00 13.00

วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา)

อ.เทพสุริยา สะอาด
การขับเคลื่อนและการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

เข้าแถวเคารพธงชาติ

ดร.วัลลภ รองพล
การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล
การสร้าง บริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา

อ.ภูเบศร์ จูละยานนท์
การพัฒนาตนเองให้เป็น
บุคคลแห่งการเรียนรู้

พญ.คุณหญิงพรทิพย์
โรจนสุนนั ท์

การสร้างองค์การแห่งการ
เรียนรู้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

การพัฒนาบุคลิกภาพ
ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

รับประทานอาหารกลางวัน

วันศุกร์
29 พ.ค. 58

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

พันเอกยุทธ์นเรศ พันธะเศรษฐี

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

การพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

รองผู้ว่าสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์

การวางแผนกลยุทธ์สู่องค์กรขีดสมรรถนะสูง

รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย
การสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้
ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

พบอาจารย์ที่ปรึกษา

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

วันเสาร์
30 พ.ค. 58

-

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของสานัก/กองการศึกษา

ดร.สุวิทย์ มูลคา

ผู้นาและการสร้างผู้นาทางวิชาการ
ดร.สุวิทย์ มูลคา

วันอาทิตย์
31 พ.ค. 58

-

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

20.00 21.00

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน

05.30 -07.00
(1.30 ชั่วโมง)

วัน

ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน
05.30 -07.00
(1.30 ชั่วโมง)

วันจันทร์
1 มิ.ย. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

วันอังคาร
2 มิ.ย. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ

วันพุธ
3 มิ.ย. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วันพฤหัสดี
4 มิ.ย. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันศุกร์
5 มิ.ย. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันเสาร์
6 มิ.ย. 58
วันอาทิตย์
7 มิ.ย. 58

08.00 09.00

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

12.00 13.00

บริบทและแนวโน้มการจัดการศึกษาสู่สากล

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา

รับประทานอาหารกลางวัน

เข้าแถวเคารพธงชาติ

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของสานัก/กองการศึกษา

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ

ดร.คมศร วงษ์รักษา

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

ผศ.สุพจน์ ค้าขาย
การกระจายอานาจและการบริหารการ
เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ผอ.สุรพล เจริญภูมิ
การสร้างบริหารและพัฒนาเครือข่ายการจัด
การศึกษา

การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
นายแพทย์บุญเลิศ จุลเกียรติ
พบอาจารย์ที่ปรึกษา

กีฬาและนันทนาการ

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์

นโยบาย ภารกิจของการศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของนักบริหารการศึกษา

วิสัยทัศน์การจัดการศึกษาสู่โลกอนาคต
ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

สัมมนาระเบียบการบริหารงานด้านพัสดุ
อ.ศิลิกา การดี

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

อ.กมล ศิริบรรณ
วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย
(ด้านการบริหารงานบุคลากรทางการศึกษา)

ผอ.ประวิทย์ เปรื่องการ

ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่

20.00 21.00

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน

วัน

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)

วันจันทร์
8 มิ.ย. 58

ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่

วันอังคาร
9 มิ.ย. 58

ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่

วันพุธ
10 มิ.ย. 58

08.00 น. แลกเปลีย่ นเรียนรูส้ านักการศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เวลา 13.00 น. สัมมนาการเรียนรู้หน่วยบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ IT

วันพฤหัสบดี
11 มิ.ย. 58

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

วันศุกร์
12 มิ.ย. 58

เวลา 09.00 – 12.00 น. การจัดทาบัญชีถือจ่ายเงินเดือนครู (โดย สน.บถ.) เวลา 13.00 – 16.00 น. สัมมนาการบริหารจัดการด้านงบประมาณ

วันเสาร์
13 มิ.ย. 58

เวลา 09.00 – 16.00 น. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการพัฒนาการศึกษาของสานัก (โดย อ.สุดารัตน์ เฟือ้ งฟูา)

วันอาทิตย์
14 มิ.ย. 58

สัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (ปรึกษางานการทาผลงาน)
ในสานัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริ ง แล้วนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

20.00 21.00

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)

วันจันทร์
15 มิ.ย. 58

เวลา 09.00 – 16.00 น. สัมมนาการจัดทาแผนกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(อาจารย์ไพบูลย์ โพธิสวุ รรณ)

วันอังคาร
16 มิ.ย. 58

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

วันพุธ
17 มิ.ย. 58

10.00 – 12.00 น. สอบวัดความรู้ (ส่งผลงานกลุ่ม) 13.00 – 16.00 น. นาเสนอผลจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา กลุม่ ละ 15 นาที)

วันพฤหัสดี
18 มิ.ย. 58

เวลา 09.00 – 16.00 น. สัมมนาการเตรียมความพร้อมการศึกษาไทยสู่อาเซียน
เวลา 09.00 – 12.00 น. กิจกรรมพัฒนาการเรียนรูส้ ู่วิถีอาเซียน (เตรียมการแสดงชุดอาเซียนศึกษา 1 ชุดชุดละ 20 นาที)

วันศุกร์
19 มิ.ย. 58

13.00 น.กิจกรรมโต้วาที ในหัวข้อที่ 1. เด็กไทยจะพัฒนาได้จาเป็นต้องใช้ IT ร่วมกับห้อง 7/2 (โดยฝุายเสนอ, ฝุายค้าน)

วันเสาร์
20 มิ.ย. 58

สัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (เตรียมผลงานเพื่อนาเสนอ)
ในสานัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริ ง แล้วนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วันอาทิตย์
21 มิ.ย. 58

10.00 น. เดินทางกลับสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา (เตรียมผลงานเพื่อนาเสนอ)
ในสานัก/กองการศึกษา อปท.โดยศึกษาวิเคราะห์สังเคราะห์ผลการเรียนรู้ที่ได้จากการเสริมสร้างสมรรถนะและการเรียนรู้ในสภาพจริ ง แล้วนาเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้

20.00 21.00

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)

วันจันทร์
22 มิ.ย. 58

08.30 น. การพัฒนาตนเองด้าน คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพนาสู่บุคคลแห่งการเรียนรู้ (โดยหลวงพี่ช้าง)
13.00น. การสร้างความรัก สามัคคี และการสร้างความปรองดอง

วันอังคาร
23 มิ.ย. 58

09.00 น. เปิดตลาดนัดผลงานทางวิชาการ
13.00น. สัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
นาเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม)

วันพุธ
24 มิ.ย. 58

09.00 – 16.00น. สัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
นาเสนองานจัดนิทรรศการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และวิพากษ์งานโดยผู้ทรงคุณวุฒิ (รองผอ.วัดไร่ขิง, ผอ.ส่วนฝึกอบรม)

วันพฤหัสบดี
25 มิ.ย. 58

สัมมนาจัดทาแผนกลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา
เวลา 09.00 – 12.00 น. นาเสนองานที่มีแบบปฏิบัติเป็นเลิศรายงานกลุ่มและนิทรรศการกลุ่ม ,
เวลา 13.00 มอบประกาศนีย์บตั รสาหรับผู้สาเร็จการศึกษาอบรม/ปิดการศึกษาอบรม

20.00 21.00

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1. ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาแต่ ล ะคนศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิ จั ย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่นักบริหารการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ทักษะขั้นสูงในการบริหารการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานในระดับสูง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระบวนทัศน์และกลยุทธ์การสร้างความเป็นผู้นาทางการบริหาร
การศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
การศึกษา
ส่ว นที่ 2 การสั ง เคราะห์ บ ทบาทหน้ า ที่ ค วามรั บผิ ด ชอบและวางแผนพั ฒนาคุณ ภาพการปฏิ บัติ ง านของ
นักบริหารการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 กลยุทธ์และการวางแผนพัฒนาคุณภาพการบริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพสูง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสังเคราะห์และเสริมสร้างจิตสานึกในบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ
ของนักบริหารการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับนักบริหาร
การศึกษา
ส่วนที่ 3 การนาเสนอแนวทางการพัฒนางานในหน้าที่ หรือพัฒนานวัตกรรม และการสร้างหรือการปฏิบัติงาน
เป็นเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ของนักบริหารการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 กลยุทธ์การสร้างภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การนาเสนอการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการบริหารการศึกษา
2. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทารายงาน ประกอบด้วยบทนา
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 - 7 ตามลาดับ รวมกัน
ไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งให้วิทยากรในวันรายงานตัว

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรนักบริหารการศึกษา ได้ที่ www.lpdi.go.th
แบนเนอร์ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.
๒. การแต่งกาย
๒.๑ ชุดเรียน
๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –
วันศุกร์
3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า ใส่ใน
วันอังคาร – วันศุกร์
๒.๒ ชุดออกกาลังกาย
๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดา หรือสีกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว
๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรค ยาประจาตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม
๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้
4.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร
4.3 เนคไท

