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1 กระบี่
เมืองกระบี่
ทม. กระบี่
นาย สุริยา
หลานสัน
2 กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
อบจ. กาฬสินธุ์
นาย จรัญ
วรสาร
3 กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
อบจ. กาฬสินธุ์
นาย จิตรกร
โคตะวินนท์
4 กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
อบจ. กาฬสินธุ์
นาย ชูศักดิ์
ศรีพลอย
5 กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
อบจ. กาฬสินธุ์
นาย บุญเรือง
แสนโคตร
6 กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
อบจ. กาฬสินธุ์
นาย เรืองศักดิ์
เสนาะเสียง
7 กาฬสินธุ์
เมืองกาฬสินธุ์
อบจ. กาฬสินธุ์
นาย วนิช
บุดดี
8 ขอนแก่น
บ้านไผ่
ทม. บ้านไผ่
นาย ชัชวาล
ช่่ามะณี
9 ฉะเชิงเทรา
บางปะกง
ทต. บางวัว
น.ส. แก้วใจ
สุวรรณโฆษิต
10 ชลบุรี
บางละมุง
ทม. หนองปรือ
นาง ชลิดา
พึง่ เย็น
11 ชลบุรี
เมืองชลบุรี
อบจ. ชลบุรี
นาง สายชล
พลานนท์
12 ชลบุรี
ศรีราชา
ทน. แหลมฉบัง
นาง สุณิสา
ถันชนนาง
13 ชัยภูมิ
หนองบัวแดง
ทต. หนองบัวแดง นาง อาภรณ์
บุญภูมิ
14 เชียงราย
เชียงแสน
อบต. ศรีดอนมูล
นาง ธาริณี
จินดาธรรม
15 เชียงราย
เมืองเชียงราย
ทน. เชียงราย
นาง นงค์ลักษณ์ ดุริยพันธ์
16 เชียงราย
เมืองเชียงราย
ทน. เชียงราย
นาย ประชัน
หาญจริง
17 เชียงราย
เมืองเชียงราย
อบจ. เชียงราย
นาง พัฒนา
สวยงาม
18 เชียงราย
เมืองเชียงราย
อบจ. เชียงราย
นาย วรวิทย์
กิตติวงศ์
19 เชียงราย
เมืองเชียงราย
ทน. เชียงราย
นาง วาสนา
หาญจริง
20 เชียงราย
เมืองเชียงราย
อบจ. เชียงราย
นาย วีระยุทธ
คีลาวงค์
21 เชียงใหม่
เมืองเชียงใหม่
ทน. เชียงใหม่
น.ส. จงกลนีย์
โรจน์ภูริจินดา
22 ตาก
เมืองตาก
ทม. ตาก
นาง พิชญา
ทัพประดิษฐ์
23 นครปฐม
เมืองนครปฐม
ทน. นครปฐม
ส.อ. นิรันดร์
เล้าเจริญ
24 นครปฐม
เมืองนครปฐม
ทน. นครปฐม
น.ส. พัชยา
สบบง
25 นครปฐม
เมืองนครปฐม
ทน. นครปฐม
น.ส. สาวิตรี
เส็งคานนท์
26 นครปฐม
สามพราน
ทต. อ้อมใหญ่
ว่าที่ร.ต. ชสิทธิภ
์ ิวัฒน์ กันยายน
27 นครราชสีมา
โนนสูง
ทต. โนนสูง
นาย วรสัณห์
คชสาร
28 นครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาง เบญจพร
ตาทอง
29 นครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาง ประไพ
ค่ากายปรง
30 นครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา นาย มงคล
สิงห์แก้ว
31 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาย จรัญ
เจดีย์รัตน์
32 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาย ณัฏฐ์วณิชย์ ศรีจ่านอง
33 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาย สุจินต์
ดวงแก้ว
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34 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาย ไสว
โพธิว์ ิเชียร
35 นครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
ทน. นครสวรรค์
นาง ธัญมัย
ปรัชญาวุฒิรัตน์
36 นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
ทม. นราธิวาส
นาง คล้องพร
สุภาไชยกิจ
37 นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
ทม. นราธิวาส
นาย พจน์
เบญจวิญญู
38 น่าน
เมืองน่าน
ทม. น่าน
นาย อ่านาจ
หาญสงคราม
39 ปทุมธานี
คลองหลวง
ทม. ท่าโขลง
นาง ยุวลักษณ์
ชาติช่านาญ
40 ปราจีนบุรี
กบินทร์บุรี
ทต. กบินทร์
นาย พนา
เตี่ยเจริญ
41 ปราจีนบุรี
เมืองปราจีนบุรี
ทม. ปราจีนบุรี
นาย พงศพัศ
ถวิลสุข
43 ปัตตานี
เมืองปัตตานี
ทม. ปัตตานี
นาง ปิยะภรณ์
ด้วงตุด
44 ปัตตานี
เมืองปัตตานี
ทม. ปัตตานี
น.ส. วิชญา
ชุติมากุล
45 ปัตตานี
เมืองปัตตานี
ทม. ปัตตานี
นาง สุนิจ
โรจนธรรมณี
46 ปัตตานี
สายบุรี
ทต. ตะลุบัน
นาง สุวภา
หมะสะอะ
47 เพชรบุรี
ชะอ่า
ทม. ชะอ่า
นาย ศศิภพ
พุม่ เจริญ
48 เพชรบุรี
เมืองเพชรบุรี
ทม. เพชรบุรี
น.ส. วชิราภรณ์ จุลราลัย
49 เพชรบูรณ์
หล่มสัก
ทม. หล่มสัก
นาง ปาณิสรา
แพงพุทธ
50 ภูเก็ต
ถลาง
ทต. ศรีสุนทร
น.ส. อัจฉรา
แก้วมุณีรัตน์
51 ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ทน. ภูเก็ต
นาย ไพรัตน์
ค่าเลี้ยง
52 ภูเก็ต
เมืองภูเก็ต
ทน. ภูเก็ต
นาย วินัย
สุริยปราการ
53 มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม ทม. มหาสารคาม นาย วีรศักดิ์
ดอนละคร
54 มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม ทม. มหาสารคาม นาง สมปอง
มาตย์แท่น
55 มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม ทม. มหาสารคาม นาง อุทัยวรรณ พาเทพ
56 ยโสธร
เมืองยโสธร
ทม. ยโสธร
น.ส. กาญจนา
โสมณวัฒน์
57 ยโสธร
เมืองยโสธร
ทม. ยโสธร
นาง สมจิตร
ยุพฤทธิ์
58 ยะลา
เมืองยะลา
ทน. ยะลา
นาง ศิวพร
ยืนชนม์
59 ยะลา
เมืองยะลา
อบจ. ยะลา
นาย สุพล
เถาว์สุวรรณ
60 ร้อยเอ็ด
หนองพอก
ทต. หนองพอก
นาง กุลญาภา
ทิพย์สนุก
61 ราชบุรี
บ้านโป่ง
ทม. บ้านโป่ง
น.ส. วิรัลพัชร
วงษ์อัยรา
62 ราชบุรี
โพธาราม
ทม. โพธาราม
นาย วันชัย
โนทะยะ
63 ราชบุรี
โพธาราม
ทม. โพธาราม
นาย สนธยา
แตงโม
64 ราชบุรี
โพธาราม
ทม. โพธาราม
นาย สุวิทย์
บุญสวัสดิ์
65 ราชบุรี
เมืองราชบุรี
อบจ. ราชบุรี
นาง นงลักษณ์
ชิ้นปิน่ เกลียว
66 ราชบุรี
เมืองราชบุรี
ทต. หลักเมือง
นาย สวัสดิ์
เจียมใจ
67 ลพบุรี
เมืองลพบุรี
ทต. โคกตูม
น.ส. ปวีณา
สนพลอย
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68 เลย
นาด้วง
ทต. นาด้วง
นาย เอกสิทธิ์
ธนะสูตร
69 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย วีระชิต
ค่าชุมภู
70 สงขลา
นาทวี
ทต. นาทวีนอก
นาย เสกสรร
สวัสดิรักษา
71 สงขลา
เมืองสงขลา
ทน. สงขลา
น.ส. ธนนันท์
เสน่หานุกูล
72 สงขลา
สะเดา
ทม. สะเดา
นาย นิกร
เรืองเพ็ง
73 สงขลา
สะเดา
ทม. สะเดา
นาง เพียงพิส
โสพิกุล
74 สมุทรสงคราม อัมพวา
ทต. อัมพวา
นาง อัญชลี
ประจงจัด
75 สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร
ทน. สมุทรสาคร
นาง เกษมศรี
ราษี
76 สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร
ทน. สมุทรสาคร
นาย เทิดชัย
ทองค่าเภา
77 สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาคร
ทน. สมุทรสาคร
นาง ปิยะมาศ
ปะรักกมานนท์
78 สระบุรี
พระพุทธบาท
ทม. พระพุทธบาท นาย สุนทร
ทองใส
79 สุโขทัย
เมืองสุโขทัย
ทม. สุโขทัยธานี
นาย สังเวียน
สายใหม
80 สุโขทัย
เมืองสุโขทัย
ทม. สุโขทัยธานี
นาง อัมพวัน
สายใหม
81 สุโขทัย
ศรีส่าโรง
ทต. ศรีส่าโรง
นาย ณรงค์
โตแหยม
82 สุโขทัย
สวรรคโลก
ทม. สวรรคโลก
นาง จันทิมา
เปียระบุตร
83 สุโขทัย
สวรรคโลก
ทม. สวรรคโลก
นาย บุญเลิศ
เนียมจันทร์
84 สุโขทัย
สวรรคโลก
ทม. สวรรคโลก
นาง ภัทรกานต์ อภิชัยเฉลิมวงศ์
85 สุโขทัย
สวรรคโลก
ทม. สวรรคโลก
นาย ศิริชัย
สุโภชน์
86 สุโขทัย
สวรรคโลก
ทม. สวรรคโลก
นาย สมานชัย
จูทอง
87 สุราษฎร์ธานี
พุนพิน
ทม. ท่าข้าม
นาย ไกรศร
แก้วหอด
88 อ่างทอง
เมืองอ่างทอง
ทม. อ่างทอง
น.ส. สุนิสา
สุขสมบัติ
89 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาย เกรียงศักดิ์ เพชรดี
90 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาย บุญเจริญ
สุขสกุล
91 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาย พรเทพ
อกศรี
92 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาย รักสันติ์
ยางธิสาร
93 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
ทม. หนองส่าโรง
นาง สุมาลี
สุ่มมาตย์
94 อุดรธานี
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาย อัครพล
บริกุล
95 อุตรดิตถ์
เมืองอุตรดิตถ์
ทม. อุตรดิตถ์
นาง มณฑา
เล็กอุทัย
96 อุทัยธานี
เมืองอุทัยธานี
ทม. อุทัยธานี
นาง วรรณทนี
คุปหิรัณย์
97 อุบลราชธานี
เดชอุดม
ทม. เดชอุดม
นาย อภิวิชญ์
จันทป
98 อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย โคสิต
อ่อนประทุม
99 อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย จ่าลอง
บุญแต่ง
100 อุบลราชธานี
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย เฉลียว
เมฆบุตร

ลาดับ

101
102
103
104
105
106
107

จังหวัด
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
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เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย เศรษฐพงษ์ ประเปรียว
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย สายทอง
เขีบวข่า
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาง อมรา
ภาระศรี
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย อรุณ
พหรมจันทร์
วารินช่าราบ
ทม. วารินช่าราบ น.ส. นพภาพร
วัฒนสิงห์
วารินช่าราบ
ทม. วารินช่าราบ นาง พรรณี
อิฐรัตน์
วารินช่าราบ
ทม. วารินช่าราบ น.ส. สิรินพพา
คนมั่น

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน

วันพุธ
27 พ.ค. 58
วันพฤหัสบดี
28 พ.ค. 58
วันศุกร์
29 พ.ค. 58
วันเสาร์
30 พ.ค. 58
วันอาทิตย์
31 พ.ค. 58

-

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ

การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ AEC

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ร.ต.อ.ดร.นิตภิ ูมิ นวรัตน์
หรือ ท่านทูตกิตติ วะสีนนท์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

อ.พิศณุ สกุลโรมวิลาศ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

การบริหารสถานการณ์วิกฤติ
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์

การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด
(ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการสื่อสารทางการเมือง)

ดร.นันทนา นันทวโรภาส
การบริหารจัดการในสถานศึกษา
ดร.กมล รอดคล้าย
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนากาย

12.00 13.00

รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

การบริหารจัดการในสถานศึกษาของ อปท.

สัมมนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา

อ.ธานินทร์ ริ้วธงชัย
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล
การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

-

โรงเรียนกับการพัฒนาผูเ้ รียน
สู่ศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล

ดร.ณัฐพล ใจจริง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

20.00 21.00

นายกเทศมนตรีตาบลแพรกษา
และคณะ รวม 3 คน

-

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน

วันอังคาร
26 พ.ค. 58

08.00 09.00

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์
25 พ.ค. 58

05.30 -07.00
(1.30 ชั่วโมง)

เข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมนักศึกษา

วัน

-

-

-

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

-

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

-

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน

วันพุธ
3 มิ.ย. 58

การพัฒนาจิต

การพัฒนาจิต

การพัฒนาจิต

วันพฤหัสบดี
4 มิ.ย. 58

การพัฒนาจิต

วันศุกร์
5 มิ.ย. 58

-

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

การพัฒนาจิต

การพัฒนาจิต

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

12.00 13.00

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการ
จัดการศึกษา
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด

องค์กรแห่งการเรียนรู้
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

การบริหารงานบุคคลครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ

แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์
ตุลาการศาลปกครองกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ. MIKE NEWBOLD และ
อ.สุดารัตน์ เฟื่องฟ้า

การบริหารแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

ผอ.สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร
ผอ.สผศ. สน.กศ. สถ.
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย หรือ
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ สน.กศ.ทน.นครปฐม
การศึกษาดูงาน

-

อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่
สมว. สน.กศ. สถ.

รศ.ดร.นพดล เจนอักษร

การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา

20.00 21.00

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด
(ด้านการเจรจาไกล่เกลีย่ และต่อรอง)

ดร.สันทัด ศะศิวนิช

การพัฒนากาย
(Work-life Balance)
ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ. MIKE NEWBOLD และ
อ.สุดารัตน์ เฟื่องฟ้า
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

-

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน

วันอังคาร
2 มิ.ย. 58

08.00 09.00

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์
1 มิ.ย. 58

05.30 -07.30
(1.30 ชั่วโมง)

เข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมนักศึกษา

วัน

-

-

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

-

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์

นาเสนอผลการศึกษาดูงาน

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

-

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

-

นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา

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)

วันจันทร์
8 มิ.ย. 58

การพัฒนาจิต

เข้าแถวฯและ
กิจกรรม
นักศึกษา

ชี้แจงการดาเนินงาน
ระยะที่ 2/อภิปรายซักถาม

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน

จบการศึกษาระยะที่ 1

วันอังคาร
9 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1(ปฐมนิเทศ)

วันพุธ
10 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันพฤหัสบดี
11 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันศุกร์
12 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันเสาร์
13 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันอาทิตย์
14 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1(อภิปรายผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

20.00 21.00
-

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน
วัน

12.00 13.00

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

วันจันทร์
15 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่ (ปฐมนิเทศ)

วันอังคาร
16 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันพุธ
17 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันพฤหัสบดี
18 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันศุกร์
19 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันเสาร์
20 มิ.ย. 58

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่ (อภิปรายผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)

วันอาทิตย์
21 มิ.ย. 58

ลงทะเบียน/แจงกาหนดการ แบ่งกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบัติงาน

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา (4 ชั่วโมง)

20.00 21.00

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน
09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

วันจันทร์
22 มิ.ย. 58

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ

วันอังคาร
23 มิ.ย. 58

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ

12.00 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน

วัน

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ

นาเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผูเ้ ชี่ยวชาญและเติมเต็ม(4 ชั่วโมง)

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 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 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 ผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ และหลักการจัดการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.6 การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.7 องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

-2ส่วนที่ 2 การจัดทาและนาเสนอผลงาน
ระยะที่ 3 การสัมมนาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ
กิจกรรมที่ 3 นาเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ และเติมเต็ม
2. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทารายงาน ประกอบด้วยบทนา
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 – 3.4 ตามลาดับ
รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งให้วิทยากรในวันรายงานตัว

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา 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

