




ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว รุจิเรศ ชุมนาคราช รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นางสาว ศุทธินี นฤภัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย ประดิษฐ ประสิทธิศิลปชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นาย จิตตะ ระกิติ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. มัญจาคีรี มัญจาคีรี ขอนแกน

5 นางสาว สศิยา  จําปาทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นาย คมกริช วงศสอน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

7 นาง ละไพร โอวาททัศนีย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

8 นางสาว จิตรกาล อินเสมียน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บานบึง บานบึง ชลบุรี

9 นาย ชนธีร แกนจักร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

10 นาย พิชิตพล  มิ่งรอด รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

11 นาย นิกร สุริโย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

12 นางสาว เสาวลักษณ  แงวกุดเรือ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

13 นางสาว ศศิธร ศรีจันทะ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

14 นาง กฤษติญา เสือมาก รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

15 นาย อติชาติ จันระวังยศ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

16 นาย สถิตย วิธุระ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

17 วาที่รอยตรี วิสรรชัย เวชสาร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

18 นางสาว วลัยลักษณ ยอดมงคล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. กันตัง กันตัง ตรัง

19 นาง บุตรชรี ปรีดาศักดิ์ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

20 นาย สัญญา ศุภพันธ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. หวยยอด หวยยอด ตรัง

21 นาย กิตติพงษ เสลารัตน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

22 นาย สุรชัย กกแกว รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

23 นาย ณัฐพงษ เจริญปรุ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

24 นาย วัชรพงษ สําราญรมย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

25 นาย อุเทน ภูสิลิตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

26 นาย สัจจานนท พรมแสน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

27 นาง พัชรินทร หาโกสีย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

28 นาง อรวรรณ ประเกาทัน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

29 นางสาว ตรีธารทิพย เนาไธสงค รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

30 นางสาว พจนา ชาธงชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

31 นาง แสงเดือน เฉลิมจาน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

32 นาย ณรงคฤทธิ์ สิงหชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 26

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว ศญามน ยินดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

34 นางสาว ธนพร โชติชุม รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

35 นาย มานพ จันทวงศ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

36 นางสาว วรญา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

37 นาย วุฒิชัย สุวรรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

38 นาย เนติวัฒน กิจบรรทัด รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

39 นาง ปาริชาติ ผิวผอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

40 นาง วรารัตน กางขุนทด รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

41 นาง น้ําผึ้ง สาธรรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

42 นางสาว เบญจมาภรณ บุญมา รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

43 นาย กูสมาน กูหลง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

44 นาย อัฟฟนดี เจะมะ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

45 นาง กัญญาณัฐ ลิไธสง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

46 นาย อัครเดช จงจิต รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

47 นาย วัฉระย  เชื้อพันธ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

48 นาย นพเชรษฐ สิริสุริยกมลชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

49 จาสิบโท ธํารงยุทธ พรหมพร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

50 นาย มะอูโซะ ดือเระ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี

51 นางสาว ลลิตา สิงหขจรศักดิ์ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

52 นาง หนึ่งฤทัย จันทรมาลา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

53 นาง วีรวรรณ เอียดม่ิง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. แมขรี ตะโหมด พัทลุง

54 นาง สาริกา ทองดวง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

55 นางสาว นฤมล ศรียาเทพ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

56 นางสาว เตรียมรุง บุญเลิศ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร

57 นาย อนุวัฒน ดอนเงิน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

58 นาย สมศักดิ์ ฉัตรทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

59 นาง สิริพร นวลอิ่ม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

60 นางสาว สุนันทา พวงทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

61 นางสาว ชนิดา พิกุลทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

62 นาง อาริญา เสนา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

63 นางสาว กัญญณัช แซตั้ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

64 นาง ชยณิชชา ชูปาน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
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65 นาย พีระพงศ ธราเดชสุวรรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

66 นาง สิริลักษณ วงษชารี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

67 นาง กัญญามาศ สุดจริง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

68 นาย กังวาลไพร นามมุงคุณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

69 นาง หทัยรัตน  ดวงอินทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

70 นาย สักรี ดอเลาะ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

71 นาย เถลิงศักดิ์ ราชชํารอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

72 นางสาว เบญจมาภรณ วามะขันธ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

73 นางสาว ทรรศนีย เจริญสุข รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

74 นาย นิติศักดิ์ จินาพันธ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

75 นาง พรสวรรค อายุวัฒน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

76 นางสาว เตือนใจ ไชยโคตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

77 นาย ณรงค จุมพล รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

78 นาย วรวัฒน ศรีพอ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

79 นางสาว ศรินทร ขันทะชา รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

80 นาย ภูวดล ชมชวยธานี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

81 นาย ราเมฆ รัตนิล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

82 นาย อดิศัย นอยวิลัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

83 นาย สุภรัตน อินทรสมบูรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

84 นางสาว จิรัฐา สิงหคาร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

85 นางสาว จมรพรรณ บายศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

86 นางสาว สุรียลักษณ สาระฤทธิ์ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

87 นาย ชยกร ผลรักษ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

88 นาย อิชฌนวัชร ศรีบาง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อรัญประเทศ อรัญประเทศ สระแกว

89 นาย นิพนธ บรรเทากุล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

90 นาย สาธิต ปดถาเดช รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

91 วาที่ รอยตรี ธงชัย หวลถึง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทัย

92 นาง นงรัก ไตรยาลักษณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

93 นางสาว ศิริมา บุญมาก รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

94 นาง นิตยา หงษทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

95 นาย ประเด็จ แสนเมืองแกว รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

96 นาย เนรมิตร มวงศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 26

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

97 นาย ธนูชัย บุตรเต รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

98 นาย ขวัญชัย สังขทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

99 นาย ปยะ สิงหนาท รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ



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 ่26  

อบรมระหวางวันที่ 7 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 

รุนที่ 26 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 













  
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา"รุนที่ 26 

ระหวางวันที่ 7 มกราคม – 5 กุมภาพันธ 2566 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. 

วันเสารที ่
7ม.ค. 2566 ----------------- 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน  

ลงทะเบียน (ออนไลน) 
(ปฐมนิเทศ ออนไลน) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตยที่  
8ม.ค. 2566 - 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทรที่ 
9ม.ค. 2566 

- 
วิชา การสรางองคกรแหงการเรียนรู 

รศ.ดร.กุญชรี คาขาย (ออนไลน) 
วิชา การสรางองคกรแหงการเรียนรู 

รศ.ดร.กุญชรี คาขาย (ออนไลน) 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

10ม.ค. 2566 - 
วิชา สัมมนาสวัสดิการของบุคลากร 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

อ.อาทิตยา พยาบาล(ออนไลน) 

วิชา โรงเรียนกับการพัฒนาผูเรียน 
สูศตวรรษที่ 21 

ดร.บุญมี เณรยอด(ออนไลน) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

11ม.ค. 2566 - 
วิชา แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที ่

นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ (ออนไลน) 

วิชา สัมมนาระเบียบการบริหารงาน 
ดานพัสดุ พ.ศ.2560 

นายพงษศักดิ์  กวีนันทชัย(ออนไลน) 
พบอาจารยที่ปรึกษา 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที ่
12ม.ค. 2566 - 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และพัฒนาการศึกษา 

(ออนไลน) 

วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
และพัฒนาการศึกษา 

(ออนไลน) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกรที่ 

13ม.ค. 2566 - 

วิชา กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลักเกณฑและวิธีการที่
เกี่ยวของ 

กับการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา 

นายมนตสวรรค  สืบศรี(ออนไลน) 

วิชา กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑและวิธีการที่เกีย่วของ 
กับการปฏิบัติหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา 

นายมนตสวรรค  สืบศรี(ออนไลน) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 



 
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา"รุนที่ 26 

ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2566 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. 

วันเสารที่  
14ม.ค. 2566 

- 
วิชา การนําประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

วางแผนพัฒนาการศึกษา 

นายมนตสวรรค  สืบศรี(ออนไลน) 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา การงบประมาณสถานศึกษา 

นายมนตสวรรค  สืบศรี (ออนไลน) 

พบอาจารยที่ปรึกษา  
สัมมนาการเรียนรูในการปฏิบัติงานจริง

โรงเรียนตนแบบ 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตยที่  
15ม.ค. 2566 

- 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทรที่ 

16ม.ค. 2566 
การพัฒนาจิต - ลงทะเบียน/รายงานตัว 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ 
พิธีเปดการศึกษา 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

17ม.ค. 2566 
การพัฒนากาย 

 
 

วิชา การพัฒนาทักษะการคิด/ 
การฟง/การพูด 

ผศ.ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ ์

 
 

วิชา การพัฒนาทักษะการคิด/ 
การฟง/การพูด 

ผศ.ดร.สมเดช รุงศรีสวัสดิ ์

วิชา การพัฒนาเจตคติและคานิยมการสราง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

พ.ต.ท.ศักดิ�สุนทร เปรมานนท์ 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

18ม.ค. 2566 
การพัฒนาจิต 

วิชา ปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ AEC 

ดร.ไมตรีสุนทรวรรณ 

วิชา การบริหารงานบุคคลสําหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

อ.เทพสุริยา สะอาด 
สอบกอนเรียน 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที ่
19ม.ค. 2566 

การพัฒนากาย 

วิชา การนิเทศติดตามในบทบาทของผูบริหาร
สถานศึกษา 

นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน 
 

วิชา ชุมชนแหงการเรียนรูวิชาชีพ(PLC) 

นายศักดิ์เดช  กองสูงเนิน 
 

วิชา บริหารสถานการณวิกฤต ิ
อ.ประกาศ เปลงพานิชย 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกรที่ 

20ม.ค. 2566 
- 

วิชา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

นายไตรรงค  คัมภีรพงษ 

 

วิชา การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 และการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

นายไตรรงค  คัมภีรพงษ 
 

พบอาจารยที่ปรึกษา สัมมนา 
การเรียนรูในการปฏิบัติงานจริงโรงเรียน

ตนแบบ 

รับประทาน
อาหารเย็น 



 
 

โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา" รุนที่ 26 

ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2566 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. 

วันเสารที่  
21ม.ค. 2566 

- 
วิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

อ.กรกมล ชูชวย 

 

วิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

อ.กรกมล ชูชวย 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตยที่  
22ม.ค. 2566 การพัฒนากาย 

วิชา การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

นายอดุลย  ภูภัทรางค 
วิชา การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

นายอดุลย  ภูภัทรางค 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทรที่ 

23ม.ค. 2566 การพัฒนาจิต 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

24ม.ค. 2566 การพัฒนาจิต 

 

วิชา แนวทางปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร
ชาติสูการพัฒนาทองถิ่น 

อ.ชโชคชัย คําแหง 
 

 

วิชา การประกันคุณภาพในสถานศกึษา 
ขององคกรปกครองทองถิ่น 

อ.ชโชคชัย คําแหง 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

25ม.ค. 2566 

 
การพัฒนากาย 

วิชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการบริหาร
สถานศึกษา 

นายสกนธ วงศสุกฤต 
 

วิชา การสรางและพัฒนานวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

ดร.อัญชนา สุขสมจิตร 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่  
26ม.ค. 2566 

 
- 

วิชา นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและ
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

ดร.ชูชาติ เที�ยงธรรม 

วิชา การสงเสริมใหมีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกรที่ 

27ม.ค. 2566 

 
- 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสราง
สุนทรียภาพ 

อาจารยสุวิตาพฤกษอาภรณ 

วิชา ศาสตรพระราชาสูการพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในมิติตางๆ แนวทางการบริหารงาน

ตามหลักทศพิธราชธรรม 
อ.บันลือ สุนทร 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 



 

 
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา"รุนที่ 26 

ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2566 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. 

วันเสารที่  
28ม.ค. 2566 

 
- 

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

แหงชาติระยะ 15 ป (พ.ศ. 2560 – 2574) 

นายศิริวัฒน  บุบผาเจริญ  รอง อสถ. 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน  

วิชา ผูนาํทางการวิชาการและการสงเสริมใหครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีภาวะผูนาํทางวิชาการ 

อ.บัณฑิต ต้ังประเสริฐ 
สอบหลังเรียน 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตยที่  
29ม.ค. 2566 

 
การพัฒนาจิต 

 
 

วิชา การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ 

อ.ศันสนีย จะสุวรรณ 

วิชา การพัฒนาชีวิตของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

อ.นายกร ทัพพะรังสี 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทรที่ 

30ม.ค. 2566 
 
- 

นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 3 คน (ผลงานกลุม) 

นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 3 คน (ผลงานกลุม) 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

31ม.ค. 2566 - พิธีปดการศึกษา 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

1ก.พ. 2566 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่ 
2ก.พ. 2566 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

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

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

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

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกรที่ 

3ก.พ. 2566 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

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

 

 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

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

 

รับประทาน
อาหารเย็น 



 

 
 

โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผูบริหารสถานศึกษา"รุนที่ 26 
ระหวางวันที่ 7 มกราคม - 5 กุมภาพันธ 2566 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. 

วันเสารที่  
4ก.พ. 2566 

 

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 

 
วันอาทิตยที่  
5ก.พ. 2566 

รายงานตัว/ฝกปฏิบัติการสถานศึกษาตนแบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ไดรับมอบหมาย  

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

 

 

อบรม/ปดการศึกษาอบรม 

 

 



 

 
  

 
 

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)  
 


