จังหวัด
1
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กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กระบี่
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ขอนแก่น
ฉะเชิงเทรา
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยนาท
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
เกาะลันตา
อบต. เกาะกลาง
น.ส. เกษรินทร์
หัสรินทร์
คลองท่อม
ทต.
คลองท่อมใต้ นาย ชํานาญ
เรืองมาก
เมืองกระบี่
ทต.
กระบีน่ ้อย
น.ส. มยุรี
สรหงษ์
เมืองกระบี่
อบต. ไสไทย
นาย สุชาติ
สีบเหตุ
อ่าวลึก
ทต.
แหลมสัก
น.ส. ศุกร์ฤดี
ขวัญกลับ
กมลาไสย
ทต.
หนองแปน
นาย วิชัย
สุรนิตย์
ดอนจาน
ทต.
ม่วงนา
น.ส. สุภาพ
การประสพ
ร่องคํา
ทต.
ร่องคํา
น.ส. วรรณระญา ชอบรัก
สามชัย
อบต. สําราญใต้
น.ส. ประกรจิตต์ ศรีริเลี้ยง
หนองกุงศรี
อบต. เสาเล้า
นาง ทรงสุดา
มาตรา
กระนวน
อบต. บ้านฝาง
นาง อุดมลักษณ์ โลสูงเนิน
ชุมแพ
อบต. วังหินลาด
นาง วิลาภรณ์
กองการ
บ้านไผ่
อบต. หนองน้ําใส
นาง รัชนีวรรณ แสงยศ
พระยืน
อบต. หนองแวง
นาง จันทร์นภาเพ็ญ ทินราช
มัญจาคีรี
อบต. กุดเค้า
นาง มริวรรณ
วัฒโน
เมืองขอนแก่น
ทต.
เมืองเก่า
น.ส. นิตยา
ศรีจักรโคตร
เมืองขอนแก่น
ทต.
เมืองเก่า
นาง มัธน์ศศิ
บุญประภัสศรภ์
เมืองขอนแก่น
อบต. ดอนหัน
นาง รัตติยา
สร้อยทอง
เมืองขอนแก่น
ทต.
บึงเนียม
นาง วิยดา
สิมมา
เมืองขอนแก่น
ทน. ขอนแก่น
นาง สุจิตรา
เกียรติบุญสนอง
เมืองขอนแก่น
ทต.
บ้านเป็ด
น.ส. อัญชนา
เตรียมวิทยานนท์
เวียงเก่า
ทต.
ในเมือง
นาย ไกรศร
จันทร์เทพย์
แวงน้อย
อบต. ทางขวาง
นาย เทอดพงษ์ จุมพลา
แวงน้อย
อบต. ท่านางแนว
นาง เพ็ญพรรณ เชิมชัยภูมิ
แปลงยาว
อบต. หนองไม้แก่น นาย สัญชัย
เชาว์เครือ
เมืองฉะเชิงเทรา
อบต. ท่าไข่
นาย ชัยพัฒน์
สุภาพิพัฒน์
เกาะจันทร์
ทม. ปรกฟ้า
น.ส. ดาวใจ
ดีล้น
บ่อทอง
อบต. บ่อทอง
น.ส. ธันยพรรณ จารุขจรรัตน์
เมืองชัยนาท
อบจ. ชัยนาท
น.ส. อารีย์
จงภักดี
คอนสวรรค์
อบต. บ้านโสก
นาง กัญญารัตน์ สุนทรสิริโชติ
จัตุรัส
อบต. หนองบัวโคก นาง วาสินี
วัฒนาสกุลลี
เทพสถิต
อบต. โป่งนก
น.ส. สุนิษา
ศิลา

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
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63
64

จังหวัด
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตรัง
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
บําเหน็จณรงค์
อบต. โคกเพชรพัฒนา นาง ปราณี
รุจีกุลรัตน์
หนองบัวระเหว
อบต. วังตะเฆ่
นาย อัษฎากรณ์ สัจจะวิสัย
พญาเม็งราย
ทต.
พญาเม็งราย นาย บังคม
พิมพาสาร
แม่จัน
ทต.
จันจว้า
นาย สุเมธ
ทุนกาศ
แม่สาย
อบต. บ้านด้าย
น.ส. สายสุณี
จันทาพูน
เวียงแก่น
ทต.
หล่ายงาว
ว่าทีร่ .ต. บุญญฤทธิ์
อายุยืน
จอมทอง
ทต.
จอมทอง
นาย สนิท
ตั๋นจักร
ไชยปราการ
อบต. แม่ทะลบ
น.ส. มลธิลา
แก้วเปีย้
ดอยเต่า
อบต. โปงทุง่
น.ส. สยุมพร
แก้วพุกก์
พร้าว
อบต. สันทราย
น.ส. เสาวนีย์
อุดด้วง
แม่ริม
ทต.
ขี้เหล็ก
ว่าที่ ร.ต. นัทธพงศ์
สุวรรณธัช
แม่วาง
อบต. ทุง่ รวงทอง
นาย ศราวุฒิ
มหาโพธิ์
สะเมิง
ทต.
สะเมิงใต้
น.ส. ธนพร
เรือนคํา
สันกําแพง
ทต.
ออนใต้
น.ส. นิภาพร
พรมโย
สันกําแพง
อบต. แช่ช้าง
น.ส. อัญชิษฐา
มาก๋า
ห้วยยอด
อบต. ทุง่ ต่อ
นาง กิ่งกาญจน์ เกียรติเมธา
ห้วยยอด
อบต. เขาปูน
น.ส. สุทิศา
เป็นสุข
ท่าสองยาง
อบต. แม่สอง
นาย วิโรจน์
มะลิซ้อน
แม่สอด
ทต.
แม่ตาว
น.ส. วิไลวรรณ
ปันปิง
แม่สอด
อบต. พะวอ
นาง สุภัทรา
ชอบธรรม
แม่สอด
ทต.
แม่กุ
นาย สุริยา
ใจกว้าง
แม่สอด
อบต. แม่กุ
นาง เสาวณีย์
ยาใจ
นครชัยศรี
อบต. แหลมบัว
น.ส. ปาณิศา
เสฏฐ์คณา
พุทธมณฑล
ทต.
ศาลายา
นาย อดิศร
ป้อมน้อย
เมืองนครปฐม
ทต.
โพรงมะเดื่อ น.ส. เสาวภา
สังขชัย
สามพราน
อบต. ท่าตลาด
นาง นริศรา
เชิดชูสุวรรณ
ท่าอุเทน
ทต.
ท่าอุเทน
น.ส. วิมลสิริ
สุวรรณมาโจ
นาแก
อบต. นาแก
น.ส. แก้วตา
ลุนงามหาร
ปลาปาก
อบต. โคกสว่าง
นาย อนุวัฒน์
ศรีหนองห้าง
โพนสวรรค์
อบต. บ้านค้อ
นาย ดลธรรม
ตระกูลวาง
เฉลิมพระเกียรติ
อบต. ช้างทอง
นาง สุนันท์
ส่วนบุญ
โชคชัย
ทต.
ท่าเยี่ยม
นาง เบญจมาภรณ์ ยุติธรรม
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ชื่อ-สกุล
จังหวัด
อาเภอ
หมายเหตุ
65 นครราชสีมา
โนนสูง
อบต. พลสงคราม
น.ส. วนิดา
วงศ์จําปา
66 นครราชสีมา
บัวลาย
อบต. หนองหว้า
น.ส. อุดมลักษณ์ คําลือ
67 นครราชสีมา
ประทาย
อบต. นางรํา
นาย สัมภาษณ์
พลวิมลฉันท์
68 นครราชสีมา
ปากช่อง
ทต.
กลางดง
นาง อติพรรณ
ถุงมณี
69 นครราชสีมา
พิมาย
อบต. โบสถ์
ว่าทีร่ .ต. กฤษณะ
จันทีนอก
70 นครราชสีมา
เมืองนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา น.ส. มัลลิกา
จิตมาส
71 นครราชสีมา
ห้วยแถลง
อบต. หลุ่งตะเคียน น.ส. กรรณิการ์ ปัตถานัง
72 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่
ทต.
การะเกด
นาง รุ่งรัตน์
อักษรรัตน์
73 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่
ทต.
เชียรใหญ่
น.ส. วาริณี
เดชเชียร
74 นครศรีธรรมราช สิชล
ทต.
สิชล
น.ส. อนัญพร
อาจหาญ
75 นครสวรรค์
เมืองนครสวรรค์
อบต. นครสวรรค์ตก นาย ชาลี
พุมมะระ
76 นครสวรรค์
หนองบัว
ทต.
หนองบัว
น.ส. พัชรา
แซ่ลื้อ
77 นนทบุรี
เมืองนนทบุรี
ทม. บางศรีเมือง นาง ลาวัลย์
จอเข็ม
78 นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
อบจ. นราธิวาส
น.ส. นูรีซา
สาและ
79 นราธิวาส
เมืองนราธิวาส
อบจ. นราธิวาส
นาง วิไลวรรณ
อเนกรัตน์
80 น่าน
เชียงกลาง
อบต. เชียงกลาง
นาย ชาติ
ตันกุระ
81 น่าน
เมืองน่าน
อบจ. น่าน
นาง ณัฏฐ์รดา
ธิติพัฒน์ภูริกุล
82 บึงกาฬ
ปากคาด
ทต.
ปากคาด
นาง ธัญญาวรรณ คล่องดี
83 บึงกาฬ
เมืองบึงกาฬ
ทต.
โนนสว่าง
น.ส. อุษณีย์
นาสวนจิก
84 บึงกาฬ
ศรีวิไล
อบต. นาแสง
นาง ประไพพร
ธานีวรรณ
85 บุรีรัมย์
กระสัง
ทต.
กระสัง
นาย ทองหล่อ
ปักเคระเต
86 บุรีรัมย์
ชํานิ
อบต. เมืองยาง
นาง กาญจนา
อาจหาญ
87 บุรีรัมย์
นางรอง
อบต. สะเดา
นาย มณู
เมฆี
88 บุรีรัมย์
นางรอง
อบต. หนองโสน
น.ส. สุรนุชย์
เข็มบุบผา
89 บุรีรัมย์
โนนสุวรรณ
อบต. ทุง่ จังหัน
นาง จรัสศรี
เมืองจันทร์
90 บุรีรัมย์
บ้านด่าน
อบต. โนนขวาง
น.ส. กรรณิกา
ใจดี
91 บุรีรัมย์
บ้านใหม่ไชยพจน์
ทต.
บ้านใหม่ไชยพจน์ นาง รัชดา
ทัดไธสง
92 บุรีรัมย์
บ้านใหม่ไชยพจน์
อบต. หนองเยือง
น.ส. อมรพรรณ บุญที
93 บุรีรัมย์
ปะคํา
อบต. หนองบัว
นาย ศักศรีสนั่น อาษามนต์
94 บุรีรัมย์
พุทไธสง
ทต.
พุทไธสง
น.ส. ละออ
เพิม่ พูล
95 บุรีรัมย์
พุทไธสง
อบต. บ้านยาง
นาย สันติ
แสงอาวุธ
96 บุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
อบต. เสม็ด
น.ส. ผกามาศ
วิโสรัมย์
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
จังหวัด
อาเภอ
หมายเหตุ
97 บุรีรัมย์
เมืองบุรีรัมย์
ทม. บุรีรัมย์
นาง สิริกาญจน์ วงศ์โสภา
98 บุรีรัมย์
สตึก
อบต. ทุง่ วัง
น.ส. กรรณิกา
พันธ์งาม
99 บุรีรัมย์
สตึก
อบต. ท่าม่วง
น.ส. พรพรรณา แกล้วกล้า
100 บุรีรัมย์
ห้วยราช
อบต. ตาเสา
น.ส. ศรีจันทร์
ภาโส
101 ปทุมธานี
ธัญบุรี
ทม. บึงยี่โถ
นาง ธนัญญา
นันทกาวงศ์
102 ปทุมธานี
สามโคก
อบต. กระแชง
น.ส. ชนะกานต์ หงส์มาลัย
103 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม. ประจวบคีรีขันธ์ น.ส. จิตติมา
บัวน้อย
104 ปัตตานี
มายอ
อบต. เกาะจัน
น.ส. นูรลัยลา
อิสอ
105 พระนครศรีอยุธยา อุทัย
อบต. ธนู
น.ส. นภัสวรรณ บางบอน
106 พะเยา
เชียงคํา
อบต. อ่างทอง
นาย กิติกรณ์
บัวดี
107 พะเยา
แม่ใจ
ทต.
บ้านเหล่า
นาง กนิษฐกา
ลิ้มประเสริฐ
108 พังงา
ตะกั่วป่า
ทม. ตะกั่วป่า
นาย สุทธิพันธ์
บัวทอง
109 พังงา
เมืองพังงา
อบจ. พังงา
นาย ธรรศ
ไทยวิรัช
110 พัทลุง
เขาชัยสน
ทต.
เขาชัยสน
น.ส. วรนุช
นวกุลจิตมั่น
111 พัทลุง
เขาชัยสน
อบต. หานโพธิ์
นาง อรุณรัตน์
เพ็ชรหีด
112 พัทลุง
เมืองพัทลุง
ทต.
ร่มเมือง
นาย จํานงค์
ไข่แก้ว
113 พิจิตร
ตะพานหิน
อบต. ทับหมัน
นาย สิริวุฒิ
อินธิพันธ์
114 พิจิตร
โพทะเล
อบต. ท่าบัว
น.ส. กฤษณา
ศรีราพฤกษ์
115 พิจิตร
โพทะเล
อบต. ท่านั่ง
น.ส. ผุสดี
ศรีเพ็ญ
116 พิจิตร
วชิรบารมี
อบต. หนองหลุม
น.ส. ลําเพย
กางสือ
117 พิจิตร
สามง่าม
อบต. รังนก
น.ส. จุฑาธิป
อินทร์ชื่น
118 พิจิตร
สามง่าม
อบต. สามง่าม
น.ส. อารีย์รัตน์ เชียงสีทอง
119 พิษณุโลก
พรหมพิราม
อบต. ดงประคํา
น.ส. ชลอแสง
แพงอ่าน
120 พิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
อบต. จอมทอง
น.ส. ขวัญหญิง
ศรีบ้านคลอง
121 พิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
อบต. บ้านกร่าง
นาย สุเทียบ
เข็มผะกา
122 เพชรบุรี
ท่ายาง
ทต.
ท่าไม้รวก
นาย องอาจ
พุม่ พวง
123 เพชรบูรณ์
เขาค้อ
อบต. ทุง่ สมอ
จ.ส.ต. กมล
เข็มนาจิตร์
124 เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
อบต. ชอนไพร
นาง กฤตพร
พุม่ ฟัก
125 เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
อบต. ดงมูลเหล็ก
นาง พิราพร
เสตา
126 เพชรบูรณ์
เมืองเพชรบูรณ์
อบต. นาป่า
นาย เสกสรร
ปานนูน
127 เพชรบูรณ์
หล่มสัก
อบต. บ้านติ้ว
น.ส. ปิยะณัฐ
เกิดชา
128 เพชรบูรณ์
หล่มสัก
อบต. สักหลง
น.ส. อรปรียา
วงพรมมา

จังหวัด
129 แพร่
130 แพร่
131 มหาสารคาม
132 มหาสารคาม
133 มหาสารคาม
134 มหาสารคาม
135 มหาสารคาม
136 มุกดาหาร
137 มุกดาหาร
138 มุกดาหาร
139 ยโสธร
140 ยโสธร
141 ยโสธร
142 ยะลา
143 ยะลา
144 ร้อยเอ็ด
145 ร้อยเอ็ด
146 ร้อยเอ็ด
147 ร้อยเอ็ด
148 ร้อยเอ็ด
149 ร้อยเอ็ด
150 ร้อยเอ็ด
151 ร้อยเอ็ด
152 ร้อยเอ็ด
153 ร้อยเอ็ด
154 ร้อยเอ็ด
155 ร้อยเอ็ด
156 ร้อยเอ็ด
157 ราชบุรี
158 ลําปาง
159 ลําปาง
160 ลําปาง

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 12
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
เมืองแพร่
ทต.
ป่าแมต
นาย ธนวัฒน์
อรรถชัยพานิช
สูงเม่น
อบต. ร่องกาศ
นาย รุ่งเพชร
ติสระ
โกสุมพิสัย
อบต. หนองกุงสวรรค์ นาย ชลณธาร
ภูถุ
ชื่นชม
อบต. ชื่นชม
น.ส. สุตานนท์
พลศิริ
นาดูน
อบต. พระธาตุ
นาง ทิพย์พร
ศรีภักดี
บรบือ
อบต. โนนแดง
นาย อิทธิ
วงษ์ภิรงค์
เมืองมหาสารคาม อบต. เขวา
น.ส. สุภาวดี
ฉัตรจรัสกูล
เมืองมุกดาหาร
อบต. บ้านโคก
นาย พงศ์สุพัฒน์ พรมพิมพ์
เมืองมุกดาหาร
ทม. มุกดาหาร
นาง ยุคลธร
อุคํา
เมืองมุกดาหาร
ทต.
ดงมอน
น.ส. รัชนิดา
สาธุชาติ
กุดชุม
อบต. หนองหมี
น.ส. วิราณี
จันทรมหา
มหาชนะชัย
อบต. โนนทราย
น.ส. เกสรา
ศรีศักดิ์
เมืองยโสธร
อบต. นาสะไมย์
นาง กาญจน์ศณิศา ธนาโชคพิสิษฐ์
เบตง
ทม. เบตง
นาง ธาอร
มณีสุรัตน์
เบตง
ทต.
ธารน้ําทิพย์ นาย วีรศักดิ์
หวังกะจิ
เกษตรวิสัย
อบต. กู่กาสิงห์
นาง รพัสสรณ์
ประทุมมัง
จังหาร
ทต.
ผักแว่น
นาย ชนัชชงค์
วงศ์เวียง
จังหาร
ทต.
ดงสิงห์
น.ส. อรกรานต์
สืบสุนทร
ทุง่ เขาหลวง
อบต. ทุง่ เขาหลวง น.ส. รัชนีกรณ์
พุชโก
ทุง่ เขาหลวง
อบต. เทอดไทย
นาง ละออง
อาษากิจ
ทุง่ เขาหลวง
อบต. มะบ้า
นาง ลักขณา
พันธ์ไทย
ธวัชบุรี
อบต. หนองพอก
น.ส. มารยาท
ประดับเสริฐ
ธวัชบุรี
อบต. บึงนคร
น.ส. เอมอร
ศรีซ้ง
โพธิช์ ัย
อบต. สะอาด
นาง นริศรา
ขามช่วง
เสลภูมิ
อบต. ภูเงิน
นาง พรสวรรค์
ศิริเดชรัตนกุล
เสลภูมิ
ทต.
เสลภูมิ
น.ส. ศิริรัตน์
สายเชื้อ
อาจสามารถ
อบต. อาจสามารถ นาย ชุติเดช
ทิพยวิชิน
อาจสามารถ
ทต.
โพนเมือง
น.ส. ปาริชาติ
ลักษณะงาม
บ้านโป่ง
ทต.
กรับใหญ่
นาย ระวี
อรรถวิลัย
วังเหนือ
อบต. วังทรายคํา
น.ส. สุภัทรา
อารินทร์
เสริมงาม
ทต.
เสริมงาม
นาย สมัคร
คําภา
ห้างฉัตร
อบต. เวียงตาล
น.ส. เปรมรุ่ง
วงค์อนัน

จังหวัด
161 ลําพูน
162 ลําพูน
163 ลําพูน
164 ศรีสะเกษ
165 ศรีสะเกษ
166 ศรีสะเกษ
167 ศรีสะเกษ
168 ศรีสะเกษ
169 ศรีสะเกษ
170 ศรีสะเกษ
171 ศรีสะเกษ
172 ศรีสะเกษ
173 ศรีสะเกษ
174 ศรีสะเกษ
175 ศรีสะเกษ
176 ศรีสะเกษ
177 สกลนคร
178 สกลนคร
179 สกลนคร
180 สกลนคร
181 สกลนคร
182 สกลนคร
183 สกลนคร
184 สกลนคร
185 สงขลา
186 สงขลา
187 สงขลา
188 สงขลา
189 สงขลา
190 สงขลา
191 สงขลา
192 สงขลา

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 12
ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
บ้านโฮ่ง
ทต.
บ้านโฮ่ง
นาง บุศรา
มูลรังษี
บ้านโฮ่ง
อบต. ป่าพลู
น.ส. อุทุมพร
ยะพิพะ
เมืองลําพูน
ทต.
อุโมงค์
นาง ปานทิพย์
นาคช่วย
ขุขันธ์
อบต. หนองฉลอง
นาง สุกัญญา
จันทรสุข
ขุนหาญ
ทต.
โพธิก์ ระสังข์ น.ส. ดวงนภา
อุดด้วง
ขุนหาญ
อบต. บักดอง
นาย ภัทรวุฒิ
สิงคร
น้ําเกลี้ยง
อบต. เขิน
น.ส. นิตยา
พละศักดิ์
น้ําเกลี้ยง
อบต. ตองปิด
น.ส. พนิดา
ธนะวงศ์
เมืองจันทร์
ทต.
หนองใหญ่
นาย กัมพล
คําเคน
เมืองศรีสะเกษ
อบต. ซํา
นาง ธนัญญาณ์ ภูมาพันธ์ธนิส
เมืองศรีสะเกษ
อบต. โพนข่า
น.ส. บัวพา
ศรีด้วง
ราษีไศล
ทต.
บัวหุง่
นาง สายสมร
พรหมคุณ
ศรีรัตนะ
อบต. สะพุง
น.ส. รัศมี
จันทศรี
ศิลาลาด
อบต. กุง
นาย ดิเรก
มิรัตนไพร
อุทุมพรพิสัย
อบต. ทุง่ ไชย
นาย จํารอง
สาวะภู
อุทุมพรพิสัย
อบต. หนองไฮ
นาย สุรศักดิ์
ศรชัย
กุดบาก
ทต.
กุดแฮก
นาย ปิยพงษ์
กันยาสนธิ์
นิคมน้ําอูน
อบต. นิคมน้ําอูน
น.ส. พิชชญา
โยธาพล
บ้านม่วง
ทต.
บ้านม่วง
นาย นพดล
ลุนาวัน
บ้านม่วง
อบต. ดงเหนือ
นาย อนุวัฒน์
วงศ์ก้อย
วานรนิวาส
ทต.
นาซอ
น.ส. ขวัญใจ
จิเหิบ
วานรนิวาส
อบต. ศรีวิชัย
นาง ฉวีวรรณ
แก้วพรม
วาริชภูมิ
อบต. ค้อเขียว
นาย วินัย
คําศรี
สว่างแดนดิน
อบต. ตาลโกน
นาง ชลลดา
อินทรพานิชย์
ควนเนียง
อบต. ห้วยลึก
นาง กัญจน์พลิ ักษณ์ ชุมช่วย
จะนะ
อบต. สะพานไม้แก่น นาย ชอุ่ม
มณี
ระโนด
ทต.
ปากแตระ
นาง สุภัทรชา
กาญจนวิจิตร
รัตภูมิ
อบต. ท่าชะมวง
น.ส. เต็มศิริ
สองเมือง
รัตภูมิ
ทม. กําแพงเพชร น.ส. อารีย์
คงศรี
สทิงพระ
ทต.
สทิงพระ
นาง สุพิศ
เวทประสิทธิ์
สะเดา
ทม. สะเดา
นาย อารัญ
สุวรรณโณ
สิงหนคร
อบต. ปากรอ
น.ส. มลิวัลย์
สะขะโร

จังหวัด
193 สงขลา
194 สตูล
195 สตูล
196 สตูล
197 สตูล
198 สตูล
199 สตูล
200 สตูล
201 สมุทรสาคร
202 สมุทรสาคร
203 สระบุรี
204 สระบุรี
205 สุโขทัย
206 สุโขทัย
207 สุพรรณบุรี
208 สุพรรณบุรี
209 สุพรรณบุรี
210 สุราษฎร์ธานี
211 สุรินทร์
212 สุรินทร์
213 สุรินทร์
214 สุรินทร์
215 สุรินทร์
216 สุรินทร์
217 หนองคาย
218 หนองบัวลําภู
219 หนองบัวลําภู
220 หนองบัวลําภู
221 อํานาจเจริญ
222 อํานาจเจริญ
223 อํานาจเจริญ
224 อุดรธานี
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
สิงหนคร
อบต. วัดขนุน
นาย สุรชัย
ผลบุญ
ควนโดน
อบต. ควนโดน
นาง จินดา
ปะดุกา
ทุง่ หว้า
อบต. ป่าแก่บ่อหิน น.ส. วลัยลักษณ์ หลีหรับ
ทุง่ หว้า
อบต. นาทอน
นาง สุนีย์
แก้วกุก
เมืองสตูล
อบต. เจ๊ะบิลัง
นาง ซาร่าห์
อุสมา
เมืองสตูล
อบต. ฉลุง
น.ส. ฟาติมา
รักสัตย์
เมืองสตูล
อบต. ควนขัน
นาย มูฮําหมัดชุกรี บุกโล
เมืองสตูล
อบต. ควนโพธิ์
น.ส. สอฝีย๊ะ
มานีอาเหล็ม
บ้านแพ้ว
ทต.
หลักห้า
นาย เชวง
สามบุญเรือง
เมืองสมุทรสาคร
อบต. พันท้ายนรสิงห์ น.ส. สุพิชฌาย์
ขันเขื่อน
พระพุทธบาท
ทต.
ห้วยป่าหวาย น.ส. ไปรยา
หาญมนตรี
หนองแค
ทต.
หินกอง
น.ส. วันทนี
มีสมบัติ
สวรรคโลก
อบต. นาทุง่
นาย ทัศนะ
พานมั่ง
สวรรคโลก
อบต. คลองกระจง น.ส. ปราณี
สีปา
เดิมบางนางบวช
อบต. บ่อกรุ
น.ส. กิตตินันท์
กินิพันธ์
เมืองสุพรรณบุรี
ทต.
โพธิพ์ ระยา
นาง วรางคณา
คําแข็งขวา
อู่ทอง
ทต.
สระยายโสม น.ส. เยาวภา
ชีวสุขานนท์
เมืองสุราษฎร์ธานี ทน. สุราษฎร์ธานี นาง ภาวิตา
ฐานะกาญจน์
กาบเชิง
ทต.
กาบเชิง
นาย บัญญพนต์ สุจินดา
เมืองสุรินทร์
อบต. ตาอ็อง
นาง รัชนีกร
ไทยเหียม
รัตนบุรี
อบต. หนองบัวบาน น.ส. กันยารัตน์ ดีนาน
ศีขรภูมิ
ทต.
ผักไหม
นาย ชัยณรงค์
ผลเจริญ
ศีขรภูมิ
อบต. จารพัต
น.ส. พัชรินทร์
กลิ่นสุคนธ์
สนม
อบต. หัวงัว
นาง ชญานิศ
แร่วงคต
สระใคร
อบต. บ้านฝาง
นาย วัชระ
ไชยเสริม
นากลาง
ทต.
นาหนองทุม่
นาง สุคนธ์นี
ศรีลาเฮียง
เมืองหนองบัวลําภู ทต.
หัวนา
ว่าที่ร.ต.หญิง รดาพร
เสาปา
สุวรรณคูหา
อบต. นาสี
น.ส. โชตินภา
โพธิเศษ
เมืองอํานาจเจริญ อบต. หนองมะแซว นาง เบญจวรรณ โพธิส์ ืบ
เมืองอํานาจเจริญ ทต.
นาวัง
นาง พัชริดา
วังสการ
เมืองอํานาจเจริญ อบต. น้ําปลีก
น.ส. ศิรินทร์ทิพย์ แสนโท
กุมภวาปี
อบต. ผาสุก
นาง สิริกร
แสงนิล

จังหวัด
225 อุดรธานี
226 อุดรธานี
227 อุดรธานี
228 อุดรธานี
229 อุดรธานี
230 อุดรธานี
231 อุดรธานี
232 อุดรธานี
233 อุตรดิตถ์
234 อุตรดิตถ์
235 อุทัยธานี
236 อุทัยธานี
237 อุทัยธานี
238 อุบลราชธานี
239 อุบลราชธานี
240 อุบลราชธานี
241 อุบลราชธานี
242 อุบลราชธานี
243 อุบลราชธานี
244 อุบลราชธานี
245 อุบลราชธานี
246 อุบลราชธานี
247 อุบลราชธานี
248 อุบลราชธานี
249 อุบลราชธานี

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารการศึกษา รุ่นที่ 12
ระหว่างวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึงวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
ทุง่ ฝน
อบต. นาชุมแสง
น.ส. พิมพ์ลักษณ์ จันทวงค์
บ้านดุง
อบต. บ้านตาด
นาย ธนศักดิ์
เนื่องชมภู
บ้านดุง
อบต. บ้านม่วง
นาย สัคพล
ศรีเชียงสา
บ้านดุง
อบต. นาไหม
นาย อภิลักษณ์ อ่อนสีทอง
เพ็ญ
ทต.
เพ็ญ
นาง ปราณี
วันโย
เมืองอุดรธานี
ทต.
หนองขอนกว้าง นาง ณัฐนันท์
กาญจนศร
เมืองอุดรธานี
ทต.
บ้านจั่น
น.ส. นริรินทร์
นุชัยรัมย์
เมืองอุดรธานี
อบต. หนองไฮ
นาย พงษ์ชัย
คําเผือ
ทองแสนขัน
ทต.
ทองแสนขัน นาง สุพรรณา
เชียงหนุ้น
เมืองอุตรดิตถ์
ทม. อุตรดิตถ์
น.ส. ณชนน
จันทําโรง
สว่างอารมณ์
ทต.
พลวงสองนาง น.ส. นันทพร
ปากเกร็ด
หนองขาหย่าง
อบต. ดงขวาง
นาย กรวิชญ์
ศิริบรรณ์
หนองฉาง
อบต. ทุง่ พง
นาง อ้อมทิพย์
ดุสดี
เขื่องใน
อบต. ยางขี้นก
นาง ณิษา
วงศ์สวัสดิ์
ตระการพืชผล
อบต. คําเจริญ
น.ส. ต้องพร
ครอบแก้ว
ตระการพืชผล
อบต. กุดยาลวน
น.ส. นุชลักษณ์ รุ่งเรือง
ตระการพืชผล
อบต. ไหล่ทงุ่
นาง พิศมัย
ศรีใสคํา
ตระการพืชผล
อบต. โคกจาน
นาย สุพรรณ
ช่างถม
ตาลสุม
อบต. คําหว้า
นาง รัตนาวดี
แสงเขียว
น้ํายืน
ทต.
สีวิเชียร
นาง สุดารัตน์
คําคูณ
ม่วงสามสิบ
อบต. นาเลิง
น.ส. ธัญลักษณ์ บุญพรม
ศรีเมืองใหม่
อบต. วาริน
น.ส. จินตนา
ศิริธรรม
ศรีเมืองใหม่
อบต. ลาดควาย
น.ส. รัตติกรณ์
วงศ์ปักษา
สําโรง
ทต.
สําโรง
นาย นันทวัฒน์ สิมาวัน
สิรินธร
อบต. คําเขื่อนแก้ว นาย กิตตินันท์
คุณภาค

ตารางอบรมหลักสูตร นักบริหารการศึกษา 32 วัน
08.00 09.00

วันจันทร์
16 ก.พ. 58

-

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ

วันอังคาร
17 ก.พ. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันพุธ
18 ก.พ. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันพฤหัสดี
19 ก.พ. 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
20 ก.พ. 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
21 ก.พ. 58

-

การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการของสานัก/กองการศึกษา

ดร.สุวิทย์ มูลคา

ผู้นาและการสร้างผู้นาทางวิชาการ
ดร.สุวิทย์ มูลคา

วันอาทิตย์
22 ก.พ. 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
23 ก.พ. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

วันอังคาร
24 ก.พ. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

การจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ

วันพุธ
25 ก.พ. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ

วันพฤหัสดี
26 ก.พ. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันศุกร์
27 ก.พ. 58

พัฒนาจิต/
พัฒนากาย

วันเสาร์
28 ก.พ. 58
วันอาทิตย์
1 มี.ค. 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
2 มี.ค. 58

ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่

วันอังคาร
3 มี.ค. 58

ศึกษาดูงานฝึกประสบการณ์นอกสถานที่

วันพุธ
4 มี.ค. 58

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

วันพฤหัสบดี
5 มี.ค. 58

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

วันศุกร์
6 มี.ค. 58

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

วันเสาร์
7 มี.ค. 58

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

วันอาทิตย์
8 มี.ค. 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
9 มี.ค. 58

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

วันอังคาร
10 มี.ค. 58

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

วันพุธ
11 มี.ค. 58

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

วันพฤหัสดี
12 มี.ค. 58

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

วันศุกร์
13 มี.ค. 58

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

วันเสาร์
14 มี.ค. 58

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

วันอาทิตย์
15 มี.ค. 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
16 มี.ค. 58

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

วันอังคาร
17 มี.ค. 58

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

วันพุธ
18 มี.ค. 58

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

วันพฤหัสบดี
19 มี.ค. 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

