




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สมชาย หงาฝา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นาย ธนานิวัฒน จันทรสะอาด นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เหลาใหญ กุฉินารายณ กาฬสินธุ

3 นาง สุชาดา อภัยพัฒน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นาง เฉลิมศรี วังนาค นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นางสาว ปาริชาติ ธงเค็ง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

6 นาง ฝนทอง สุรินตะ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ปาหุง พาน เชียงราย

7 นาย ศุภชัย อินทะนู นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย

8 นาย ธีรภัทร  กุณวงศ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ดอยหลอ ดอยหลอ เชียงใหม

9 นางสาว เมธาพร ปอมคํา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. สันนาเม็ง สันทราย เชียงใหม

10 นาง ธัญลักษณ  สมัชชัย นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา

11 นางสาว สุปญา ยันสังกัด นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. หนองกระทุม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

12 สิบเอก เกริกฤทธิ์ บริบูรณ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. อาวขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

13 นาย สุชาติ สุขนอย นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

14 นาง เมธนากานต ทองศิริ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

15 นาง อังคณา สุวรียนนท นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เสาธงหิน บางใหญ นนทบุรี

16 นาง พิมลพรรณ สุทธหลวง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ทุงชาง ทุงชาง นาน

17 นาย จีระศักดิ์ ปะทิรัมย นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. สองชั้น กระสัง บุรีรัมย

18 นาง พรรัตน  ปตเทนานัง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย

19 นางสาว นันทนภัส จําปาทอง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. โนนดินแดง โนนดินแดง บุรีรัมย

20 นาง สมพร หนุนชู นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. บานกรวด บานกรวด บุรีรัมย

21 นาง จุฑามาศ สุพรหม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

22 นางสาว ณัฐิตา ธีฆัมพร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

23 นางสาว ธนัชชา แดงโชติ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

24 นางสาว รัตติกาลณ ชาดา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

25 นาง กอหลัน วาเยะ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี

26 นาย ตอริก ดงมูซอ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ไทรทอง ไมแกน ปตตานี

27 นางสาว กุลกนก ภูดิทสายแกว นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ยะรัง ยะรัง ปตตานี

28 นาง พัสตราภรณ   ทองเหลือ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. จุน จุน พะเยา

29 นาย ไพซาน หนิเร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. เกาะยาวนอย เกาะยาว พังงา

30 นาง อิศรา สกิดใจ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. คุระ คุระบุรี พังงา

หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 28

ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อูทองนอก กทม.

ตําแหนง



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 28

ระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม - 29 สิงหาคม 2565

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อูทองนอก กทม.

ตําแหนง

31 นาง อัญชัญ ธรรมรักษ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

32 นาง เดือนเพ็ญ ไชยพรพัฒนา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

33 นาง สุวดี อุดมมา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

34 นางสาว เพ็ญพร วิชัยดิษฐ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

35 นางสาว ชวัลพัชร ทําขุรู นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. พยัคฆภูมิพิสัย พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

36 นางสาว ศมลศร อัครทิพยพิพัฒน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. เบตง เบตง ยะลา

37 นาย มุกตาร มายิ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา

38 นาย เสฎฐวุฒิ ฝายพลแสน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด

39 นาย นัทชัย ทองเฝอ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. กะเปอร กะเปอร ระนอง

40 นางสาว ณัชชานนต ธีรโรจนนนทกร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เนินฆอ แกลง ระยอง

41 นาง พัฐชญาณ แพงมูล นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ทาศาลา เมืองลพบุรี ลพบุรี

42 นาง เกษสุดา ทนันไชยชมภู นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ปาตันนาครัว แมทะ ลําปาง

43 นาย วัฒนกรณ บุญศร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. วังสะพุง วังสะพุง เลย

44 นาง บุณยรัตน คาคําดวน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

45 นาย สงัด สุบุญมา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. หนองลาด เมืองสกลนคร สกลนคร

46 นาง วารุณี สุภา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. สองดาว สองดาว สกลนคร

47 นางสาว ธีรกานต ดากาวงค นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. โพนแพง อากาศอํานวย สกลนคร

48 นาย อดุล แปดเนียม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล

49 นาง พรรณี แกนแกว นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

50 นาย ศักพล  เสริมศรี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. เขาวง พระพุทธบาท สระบุรี

51 นาย ฉัตรชัย จันทรแดง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

52 นาย นิทัศน กลัดแกว นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

53 นางสาว นิชฎา พาลี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. คอนสาย กูแกว อุดรธานี

54 นาง รัชนีพร ศรีนพรัตน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

55 นาย นราชิตย โคตรโสภา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

56 นาง พิมพพร พรมบอ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

57 นาย ปุญญพัฒน พิมษร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

58 นางสาว เยาวลักษ แกวลึก นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 

คาลงทะเบียน จํานวน 49,000 บาท/คน (สี่หมื่นเกาพันบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

       สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 – 258872 - 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 

รุนที ่28  

อบรมระหวางวันที่ 25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด.................................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทร.................................................................. 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 

รุนที่ 28 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



แผนงานโครงการฝกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 28 

ระหวางวันท่ี 25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 
 
 

ระหวางวันท่ี 25 – 27 กรกฎาคม 2565 อบรม Online ณ ที่พักอาศัย หรือ สถานที่ปฏิบัติราชการ
ตามความเหมาะสม (ผาน Zoom หรือ Google Meet)  
 
ระหวางวันท่ี 28 – 31 กรกฎาคม 2565 ศึกษาคนควาดวยตนเอง (ไมมีการอบรม) 
 
ระหวางวันท่ี 1 – 5 สิงหาคม 2565 อบรม Online ณ ที่พักอาศัย หรือ สถานที่ปฏิบัติราชการตาม
ความเหมาะสม (ผาน Zoom หรือ Google Meet) 
 
ระหวางวันท่ี 6 – 13 สิงหาคม 2565 พักการฝกอบรม ปฏิบัติราชการตามปกติ 
 
ระหวางวันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2565 รายงานตัวเขารับการฝกอบรม ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  
 
*** รายงานตัววันอาทิตยที่ 14 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น.*** 
 
 
 
** จํานวน 40 คน/หลักสูตร 
** คาลงทะเบียน 49,000 บาท/คน 
กําหนดชําระคาลงทะเบียน ภายในวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 
 
 
โครงการความรวมมือทางวิชาการ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 
 



                
ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานการศึกษา" รุนที่ 28 

ระหวางวันที ่25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

เวลา 
วัน 

08.00 – 
09.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 

น. 
13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

จันทร 
25 ก.ค.65 

  

 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 
เริ่มลงทะเบียน ๑๕.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร  

และการเตรียมความพรอม (online) 
 

อังคาร 
26 ก.ค.65 

 

 
วิชา ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจางและ

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(online) 

 

 
วิชา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

(online) 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- 

พุธ 
27 ก.ค. 65 

 

 
วิชา ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล

สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ 
 (Digital Literacy) 

(online) 

วิชา การสื่อสารยุคดิจิทัล 
(online) 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- 

28 – 31 
ก.ค. 65  ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง  

จันทร 
1 ส.ค. 65 

 

 
วิชา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

เศรษฐกิจ กับการพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
(online) 

 

 
วิชา การพัฒนาการบริการสาธารณะดวย

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม 
(online) 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- 

อังคาร 
2 ส.ค. 65 

 
 
 

 

วิชา หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและ
การสงเสริมการมสีวรวมของประชาชน 

แบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
(online) 

 

 
วิชา การอํานวยความสะดวกในการพิจารณา

อนุญาตของทางราชการ 
(online) 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

พุธ 
3 ส.ค. 65 

 

 
วิชา พ้ืนฐานการจัดทําและการบรหิาร

แผนพัฒนาทองถิ่น 
(online) 

 

การวางแผนเชิงกลยุทธสูขีดสมรรถนะสูง 
(online) 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 



 
ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานการศึกษา" รุนที่ 28 

ระหวางวันที ่25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

เวลา 
วัน 

05.30 – 
07.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 

น. 
13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

พฤหัสบด ี
4 ส.ค. 65 

 

 
วิชา การวิเคราะหหลักสูตรการศกึษาปฐมวัย 

สูแนวทางการจัดกิจกรรม  
เตรียมประสบการณปฐมวัย 

(online)  

 
วิชา จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับเด็ก 

(online) 
 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

ศุกร 
5 ส.ค. 65 

 
วิชา โภชนาการสําหรับเด็ก 

(online) 
 

 
วิชา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 

อยางมีประสิทธิภาพ 
(online) 

 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

 
6 – 13 ส.ค. 65 

  
ปฏิบัติราชการตามปกต ิ

  
ปฏิบัติราชการตามปกต ิ

 
ปฏิบัติราชการตามปกต ิ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานการศึกษา" รุนที่ 28 

ระหวางวันที ่25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 

เวลา 
วัน 

05.30 – 
07.00 น. 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 

น. 
13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

อาทิตย 
14 ส.ค. 65   

 

ลงทะเบียน 
เริ่มลงทะเบียน ๑๔.๐๐ น. รายงานตัว/และการเตรียมความพรอมการอบรม 

รับประทาน
อาหารเย็น 

จันทร 
15 ส.ค. 65 

 
คณะที่ปรึกษาจาก ม.สวนสุนันทา 

สอบกอนเรียน 

 
วิชา จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
อ.ภริดา ภูศิร ิ

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

อังคาร 
16 ส.ค. 65 

 

วิชา ภาวะผูนํากับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน
และวัฒนธรรมองคกรเพื่อการเปลีย่นแปลง 

(ผูเชี่ยวชาญ) 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

วิชา การวางแผนการศึกษาของทองถิ่นและ

การจัดทําแผนพัฒนาสถานศึกษา 

(ผูเชี่ยวชาญ) 

รับประทาน
อาหารเย็น 

พุธ 
17 ส.ค. 65 

 

วิชา การงบประมาณดานการศึกษา 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

วิชา การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

พฤหัสบด ี
18 ส.ค. 65 

 วิชา คุณธรรมและจริยธรรม 
ของนักบริหารงาน 

(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
วิชา การประกันคุณภาพการศึกษาใน

สถานศึกษาของ อปท. 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

ศุกร 
19 ส.ค. 65 

  
วิชา การใชผลการประเมินเพื่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
วิชา ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกบัรายได 

ของสถานศึกษา 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

 
วิชา สัมมนาแนวทางการบริหารจดัการดาน

การศึกษาของ อปท. 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 

 

 



 

ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานการศึกษา" รุนที่ 28 
ระหวางวันที ่25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 

 

เวลา 
วัน 

 09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

เสาร 
20 ส.ค. 65 

 ศึกษาคนควาดวยตัวเอง  ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

อาทิตย 
21 ส.ค. 65 

 ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

 

ศึกษาคนควาดวยตัวเอง ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 
ศึกษาคนควาดวยตัวเอง 

จันทร 
22 ส.ค. 65 

  
วิชา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

ของทองถิ่น 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

 

 
วิชา การจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษา 

ของ อปท. 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

 
วิชา การบริหารงานบุคคล 

ทางการศึกษาทองถิ่น 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

รับประทานอาหารเย็น 

อังคาร 
23 ส.ค. 65 

  
วิชา การบริหารงานการศึกษาของ
ทองถ่ินตามแนวปฏิรูปการศึกษา 

(ผูเชี่ยวชาญ) 
 

 
วิชา การจัดการศึกษาในระบบ  

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
วิชา การวิเคราะหหลักสูตรการศึกษา

ขั้นพื้นฐานสูหลักสูตรสถานศึกษา 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

รับประทานอาหารเย็น 

พุธ 
24 ส.ค. 65 

  
วิชา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

พ.ศ. 2560 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ

ปฏิบัติงานทางการศึกษา 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

 
วิชา การสงเสริมกิจกรรมเด็กและ

เยาวชน 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

รับประทานอาหารเย็น 

พฤหัสบด ี
25 ส.ค. 65 

  
วิชา เทคนิคการใหคําปรึกษา นิเทศ 

ติดตามและแนะแนว 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 

 
วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

พ.ศ. 2560 
(ผูเชี่ยวชาญ) 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร รับประทานอาหารเย็น 



 

ตารางการฝกอบรม หลักสูตร "นักบริหารงานการศึกษา" รุนที่ 28 
ระหวางวันที ่25 กรกฎาคม – 29 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

เวลา 
วัน 

 09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 19.00 น. 

ศุกร 
26 ส.ค. 65 

 
นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 

 ผูวิพากษ 2 คน 

 

นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 2 คน 

 
นําเสนอผลงานที่ไดคะแนนสูงสุด  

1 เรื่อง 
 

รับประทานอาหารเย็น 

เสาร 
27 ส.ค. 65 

 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
อาทิตย 

28 ส.ค. 65  

 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

 
 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ รับประทานอาหารเย็น 

จันทร 
29 ส.ค. 65 

 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 

มอบประกาศนียบัตรสําหรับผูสําเร็จ
การศึกษา 

อบรม/ปดการศกึษาอบรม 
 

รับประทานอาหารเย็น 

 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

3. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
4. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 

 
 


