




ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ชัยวุฒิ จันตะนาเขต รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

2 นาง กาญจนา จันทรเทียน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บานไผ บานไผ ขอนแกน

3 นาย สิทธิชัย สุนทรพินิจ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

4 นาง ธีรดา สืบวงษชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

5 นางสาว อภิญญา อิ่นแกว รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

6 นางสาว บุษบง ดวงขันเพ็ชร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

7 นาย ประวิทย สอนลา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

8 นางสาว เขมจิรา ธาตุดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

9 นางสาว เกศินี ศรีสุข รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นาย มณเฑียร สุภโกศล รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว ภิญญาภัสส ทิพยโยธา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

12 นาย คม คุณพรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

13 นาง ณัฏฐนรี บุราณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

14 นาง ถนอมจิตร ชาญบัญชี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

15 นาย กิตติวัฒน ธนพัฒนโยธิน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

16 นาย พิชาติ ชนะหาญ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

17 นาย สันติ ตะวัน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

18 นาย จิระศักดิ์ ตั้งใจดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

19 นาย เจษฎา  มีตา รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

20 นาย วัลลภ ชํานาญกอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

21 นาย สําเริง ทัดไทย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

22 จาสิบเอก แกนเพชร เกตุกลาง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

23 นาย ภราดร พงษสุวรรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

24 นาย พีรวรรธน จิตนวล รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

25 นาย รมยรวินท เชิดชู รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

26 นาง หิรัณยกุล สุวรรณมณีแกว รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

27 นางสาว อริญรดา พระภักดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

28 นาย สหมิตร ตาออน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

29 นาย ปญจงรักษ   บุญยืน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

30 นาย ภานุรัตน นันตา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

31 นาง จันทรจิรา วิญญา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

32 นาย สราวุฒิ ปนดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 24

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาย ดนุโชติ ชัยชะนะ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

34 นาย อุทัยธนา มหามิตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

35 นางสาว อัจฉรียา ทองมา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

36 นางสาว อนรรญพัชร จันทรรวมสุข รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ตาก เมืองตาก ตาก

37 นางสาว เรณู เชื้อสะอาด รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ตาก เมืองตาก ตาก

38 นาย ศิวกร ดวงเขียว รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แมสอด แมสอด ตาก

39 นาง เมธิณี บุดดาเพศ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

40 นาง ศิริรัตนา โอภาษี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

41 นาย ธีรวุฒิ ตังเจริญวัฒนา รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

42 นาย ไพโรจน  โพธิ์ศรีขาม รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

43 นาย วิเศษ สมพงษพันธุ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

44 นาง ถนอมพรรณ แสนนาม รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

45 นาย สมศักดิ แสงจันทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

46 นาง เกตุนภัส อุดมชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

47 นาย เกษมสินธุ สอนสุข รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

48 นางสาว ศิริวรรณ ตวมศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

49 นาย วุฒิชัย สาริวงษ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

50 นางสาว นาราชา ปฏิโชติ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

51 นาง โชติกา ไพรศักดาสกุล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

52 นางสาว ธนาภรณ ผิวงาม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

53 นาง นภัสนันท แกวคํา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

54 นางสาว สําลี บําเหน็จ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

55 นาง สุดใจ เสนาะ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

56 นาย สมนึก พาธาณี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

57 นาง น้ําผึ้ง สาธรรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

58 นาย พเยาว แหลมไธสง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

59 นาง มะนิตดา แดงหยง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

60 นาย ตะวัน วรรณสินธ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

61 นาย พิเชษฐ สงสุข รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

62 นางสาว สุกัญญา ภาคดารา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

63 นาย สุรเชษฐ  ยุพะลา รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

64 นางสาว นฤมบ พลทา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา
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65 นาย ภานุพงศ ทองลิ่ม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา

66 นาย เกศพิบูลย ดีมูล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

67 นางสาว จันทรเจา โตยะวะนิช รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

68 นาง อรทัย ฟูไฟติ๊บ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

69 นางสาว สุทธิพร ภิญโญ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

70 นาย เสกสรรค บัวระภา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

71 นางสาว สุพิชญชญา กันตะนา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. แพร เมืองแพร แพร

72 นาง ประไพวรรณ ละอินทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. แพร เมืองแพร แพร

73 นางสาว โสภา แสงพุม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

74 นาง ปจยาการ สรอยทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

75 นางสาว พิชชาภรณ กงซาย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

76 นาง ดาว ศิริอนันต รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

77 นาย เรวัตะ เงินเย็น รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

78 นางสาว ขวัญฤดี เอี้ยวเล็ก รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

79 นางสาว เบญจวรรณ ใจปลื้ม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

80 นางสาว กัญญณัช แซตั้ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

81 นาย เกรียงไกร ภูสอดสี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

82 นาย ทรงศิลป รักษาภักดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

83 วาที่รอยเอก ธิปกรณ บุญทัน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

84 นางสาว ภัคกนกนันทน พนายิ่งไพศาล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

85 นาง รัชฎาภรณ บุตรศรีนอย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

86 นาง ธัญภา หลวงพล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี

87 นางสาว สมร จันทรลามุณี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี

88 นางสาว อรวรรณ เทพทิตย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

89 นาย นเรศ ดวงทิพย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

90 นางสาว วิยะดา ขันทะยศ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

91 นาย ศรศักศิ์ ชายศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

92 นางสาว ฐานิตา ชินไธสงค รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. คําตากลา คําตากลา สกลนคร

93 นาง กิตติรัตน พฤกษอุดม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

94 นางสาว อติกานต บุญชวย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. คลองแห หาดใหญ สงขลา

95 นาง ชัยทิพย พิชญเวทยวงศา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

96 นาง คมขํา ศรีผดุง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 24

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2565

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

97 นาย สุริยา ออนศิลา รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

98 นาง วาสนา สิมมา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

99 นาง กาญณสิณี วรรณสินธ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

100 นาย สาธิต ปดถาเดช รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

101 นาง อังคนี ฉางขาวคํา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

102 นาง แสงดาว ถิ่นนคร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

103 นาย ประธาน เทือกทาวพรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

104 นาย ชัยโย ปญญาสงค รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

105 นาย อภิรักษ นวมศิริ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

106 นาง นิภาพร จิตรสุวรรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

107 นาย พลวัตร จันทรา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ

108 นาย อัจฉริยดนย กันทะยศ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ

109 นาย อภิชาติ ศิลปชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ

110 นาย มนตรัก พาลธุวงษ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

111 นางสาว วิชุดา มาลาสาย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 

คาลงทะเบียน จํานวน 54,000 บาท/คน (หาหมื่นสี่พันบาทถวน) 

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 

หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 

รุนที ่24  

อบรมระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 

รุนที่ 24 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 













 
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา"รุนที่  24 

ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 
 

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. 

วันพุธที่ 
2 พ.ย. 2565 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ปฐมนิเทศ (ออนไลน) 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่  
 3 พ.ย. 2565  

วิชา การบริหารงานบุคคลสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

อ.เทพสุริยา สะอาด  

วิชา ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 
2560 – 2579) และแผนการศึกษา 

แหงชาติระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574) 
นายศิริวัฒน  บบุผาเจริญ  รอง อสถ. 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกรที่ 

4 พ.ย. 2565  

วิชา การพัฒนาทักษะการคิด/ 
การฟง/การพูด 

ดร.วัลลภ รองพล 
081-7812551 

 

วิชา การพัฒนาทักษะการคิด/ 
การฟง/การพูด 

ผศ.ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ ์

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันเสารที่  

5 พ.ย. 2565  

วิชา การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
นายอดุลย  ภูภัทรางค 

อดีต ผอ.สถานศึกษา อบจ.นครราชสีมา 

วิชา การบริหารจัดการในสถานศึกษา 
นายอดุลย  ภูภัทรางค 

อดีต ผอ.สถานศึกษา อบจ.นครราชสีมา 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตยที่  
6 พ.ย. 2565  พบอาจารยที่ปรกึษา พบอาจารยที่ปรกึษา พบอาจารยที่ปรกึษา 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทรที่ 

7 พ.ย. 2565  
วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

และพัฒนาการศึกษา 
อ.นภาศรี สุวรรณโชต ิ

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และพัฒนาการศึกษา 
อ.นภาศรี สุวรรณโชต ิ

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

8 พ.ย. 2565  

วิชา กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑและวิธีการที่
เกี่ยวของ 

กับการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา 
อ.อุษณีย ทอย 

วิชา การสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รศ.รัตนา จักกะพาก 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
 



โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา" รุนที่  24 
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 

 
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. 

 
วันพุธที่ 

9 พ.ย. 2565 
 

วิชา กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑและ
วิธีการที่เกี่ยวของ 

กับการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา 
นายสุพจน จิตรเพ็ชร 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา ปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ AEC 

ดร.ไมตรี 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่  
10 พ.ย. 2565  

วิชา การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
รศ.ดร.กุญชรี คาขาย 

วิชา การสรางองคกรแหงการเรียนรู 
รศ.ดร.กุญชรี คาขาย 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกรที่ 

11 พ.ย. 2565  พบอาจารยที่ปรึกษา พบอาจารยที่ปรึกษา พบอาจารยที่ปรกึษา 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันเสารที่  

12 พ.ย. 2565   
ลงทะเบียน/รายงานตัว 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตยที่  

13 พ.ย. 2565 การพัฒนาจิต 
วิชา การนําประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

วางแผนพัฒนาการศึกษา 
นายสุพจน จิตรเพ็ชร 

วิชา โรงเรียนกับการพัฒนาผูเรียน 
สูศตวรรษที่ 21 

ดร.บุญมี เณรยอด 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทรที่ 

14 พ.ย. 2565 
การพัฒนาจิต 

วิชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหาร
สถานศึกษา 

นายสกนธ วงศสุกฤต 
 

วิชา สัมมนาสวัสดิการของบุคลากร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อ.อาทิตยา พยาบาล 

วิชา การนิเทศติดตามในบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา 

นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน 
 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

15 พ.ย. 2565 การพัฒนาจิต 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสราง 
สุนทรียภาพ 

อาจารยสุวิตา 

วิชา การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ 

อ.ศันสนีย จะสุวรรณ 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
  



 โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา" รุนที่  24 
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี

 

  
 

- 
 09.00 – 12.00 น. 

12.00 - 
13.00 น. 

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

 
วันพุธที่ 

16 พ.ย. 2565 
การพัฒนากาย 

วิชา ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ(PLC) 
นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

พบอาจารยที่ปรึกษา สัมมนา 
การเรียนรูในการปฏบิัติงานจริงโรงเรียนตนแบบ 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่  
17 พ.ย. 2565 การพัฒนากาย 

วิชา การงบประมาณสถานศึกษา 
นายมนตสวรรค  สืบศร ี

 

วิชา บรหิารสถานการณวิกฤต ิ
พญ.คุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกรที ่

18 พ.ย. 2565 การพัฒนากาย 

วิชา แนวทางปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร
ชาติสูการพัฒนาทองถิ่น 

อ.ชโชคชัย คําแหง 

การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 
ขององคกรปกครองทองถิ่น 

อ.ชโชคชัย คําแหง 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร รับประทาน

อาหารเย็น 

 
วันเสารที ่

19 พ.ย. 2565 
การพัฒนากาย 

วิชา การพัฒนาชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 
อ.นายกร ทัพพะรังส ี

 

วิชา สัมมนาระเบียบการบริหารงาน 
ดานพัสดุ พ.ศ.2560 

นายพงษศักดิ์  กวีนันทชัย 
ผชช.เฉพาะดานการคลังทองถิ่น 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตยที่  

20 พ.ย. 2565 

 
การพัฒนากาย กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทรที่ 

21 พ.ย. 2565 

 
การพัฒนากาย 

วิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา วิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

22 พ.ย. 2565 

 
 

การพัฒนาจิต 
วิชา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

นายไตรรงค  คัมภีรพงษ 
 

วิชา การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 
นายไตรรงค  คัมภีรพงษ 

 

สอบวัดผลการเรียนรู 
(สงชิ้นงานเดี่ยว) 

รับประทาน
อาหารเย็น 



โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา" รุนที่  24 
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 

 
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. 

 
วันพุธที่ 

23 พ.ย. 2565  
การพัฒนาจิต 

วิชา แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่

นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา ผูนาํทางการวิชาการและการสงเสริมใหครูและบุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนําทางวิชาการ 
รับประทานอาหาร

เย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่  
24 พ.ย. 2565 

 
การพัฒนาจิต 

 
 

วิชาการพัฒนาเจตคติและคานิยมการสราง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

วิชา การสรางและพัฒนานวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

ดร.อัญชนา สุขสมจิตร 
089-111466 

รับประทานอาหาร
เย็น 

 
วันศุกรที ่

25 พ.ย. 2565 
 

การพัฒนาจิต 
วิชา นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาท
หนาที่ความรับผิดชอบของผูบริหารสถานศึกษา 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในมิติตางๆ แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 

กิจกรรมกลุม
สัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการ
หลักสูตร 

 
วันเสารที ่

26 พ.ย. 2565 
 

 
นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 2 คน (ผลงานเดี่ยว) 

 

 
นําเสนอผลงานการปฏบิัติการ 
 ผูวิพากษ 2 คน (ผลงานเดี่ยว) 

 

รับประทานอาหาร
เย็น 

 
วันอาทิตยที่  

27 พ.ย. 2565 
นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 2 คน (ผลงานกลุม) 

 

นําเสนอผลงานการปฏบิัติการ 
 ผูวิพากษ 2 คน (ผลงานกลุม) 

 

รับประทานอาหาร
เย็น 

 
วันจันทรที่ 

28 พ.ย. 2565 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปญหา และอุปสรรคของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปญหา และอุปสรรคของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

รับประทานอาหาร
เย็น 

 
วันอังคารที่ 

29 พ.ย. 2565 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปญหา และอุปสรรคของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปญหา และอุปสรรคของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 

รับประทานอาหาร
เย็น 

 
  



โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา" รุนที่  24 
ระหวางวันที่ 2 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน ี 

 
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. 

 
วันพุธที่ 

30 พ.ย. 2565 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปญหา และอุปสรรคของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปญหา และอุปสรรคของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่  
1 ธ.ค. 2565 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปญหา และอุปสรรคของตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา 

 

 

พิธีปดการศึกษาอบรม 
 

 

***ตารางการฝกอบรม อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม/สถานการณ 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานทีฝ่กอบรม วันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

 

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 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


