




ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ยงยุทธ ชัยทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. คลองทอมใต คลองทอม กระบี่

2 นาง กฤติพร รวมใจ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาง ดารารัตน อนชู รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

4 นาย สุชาติ ทิพวงค รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

5 นาย ศิริศักดิ์ ภูทองจันทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

6 นาย วุฒิพงษ ดอนเงิน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

7 นาย ชัยวุฒิ จันตะนาเขต รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

8 นาย ฉัตรชัย ทองจรัส รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

9 นาย นิธิศ กิจขุนทด รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

10 วาที่รอยตรี นครินทร สีสวด รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นางสาว สุดใจ ภูผาพลอย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

12 นาย กําธร สวัสดิ์นะที รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

13 นาย ศรัณยู ศิริเจริญธรรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ทาใหม ทาใหม จันทบุรี

14 นาย โชคชัย นาไชย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว รณรัตน  วงศอาษา รองผูอํานวยการสถานศึกษา พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

16 นาง สุภาพร ศรีบรรดิษฐ รองผูอํานวยการสถานศึกษา พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

17 นาง พิมล โชติธนอธิวัฒน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี

18 นาย ดิลก คําคูเมือง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี

19 วาที่รอยเอก สุรกิจ กอมณี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

20 นาย ภิรมย รอดชัยภูมิ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

21 นาย สุขสรร คําแสงดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

22 นางสาว โชติพัฒน เจริญผล รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

23 นาง ณัฏฐนรี บุราณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

24 นาง ถนอมจิตร ชาญบัญชี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

25 นาย กิตติวัฒน ธนพัฒนโยธิน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

26 นาย คม คุณพรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

27 นาง ชลภัสสรณ หมื่นอาจยิ้ม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

28 นาย อนันต ปาระพิมพ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

29 นางสาว ธัญพร คงกุทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

30 นาย รมยรวินท เชิดชู รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

31 นาย จิระศักดิ์ ตั้งใจดี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

32 นางสาว มิ่งขวัญ พุทธเสน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 27

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ - 26 มีนาคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาย เอกพล เข็มทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

34 นาย ปราโมช แกวเกิด รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

35 นาย ปรเมศร มิ่งประเสริฐ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

36 นาย อนุพงศ ศิริวัชรวงษ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. แมสอด แมสอด ตาก

37 นางสาว ณัฐชยานันต ทองธรรมจินดา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

38 นาย อานนท ตาลจรัส รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

39 นาย ไกรสุวิทย ไชยพาน รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

40 นาย ถาวร มุงหมายผล รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

41 นาย ถนัด มโนวงค รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

42 นาย ชัยมงคล ศรีนวล รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

43 นาง ศรีสุดา บุญศักดิ์ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

44 นาง วิลาสินี ยางธิสาร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

45 นาย สุรชัย โมรา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

46 นางสาว จุฑามาศ ธาระเนตร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

47 นาง สมเจตน ผิวนวล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

48 นาย ภักดี ฤทธิโชติ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

49 นาย ภวัฐ ภุมรินทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

50 นางสาว รุงทิพย พัฒนศิลป รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

51 นาง กุลจิรา ดวงเกื้อ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

52 นาย คณิศร สังขศรีอินทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

53 นาย เดวิทย ไกยผาย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

54 นาง สายชล บินวาชิด รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

55 นาง น้ําผึ้ง สาธรรม รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

56 นาง วาสนา บูระพา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

57 นาย กัณฑอเนก ปุเรนเต รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. สามโคก สามโคก ปทุมธานี

58 นาง พัชรดา ปุณภาสกุล รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

59 นาย สุรวินท ติ้งหวัง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

60 นาย ณัฐพล เจะสารี รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

61 นาย ทัศนัย สายแสง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

62 นาย นพคุณ นาคทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

63 นางสาว สุกัญญา ภาคดารา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

64 นาง สกุลรัตน พลีพูล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
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65 นางสาว ลลิตา สิงหขจรศักดิ์ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

66 นาง หนึ่งฤทัย จันทรมาลา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

67 นาย ภานุพงศ ทองลิ่ม รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. เสนา เสนา พระนครศรีอยุธยา

68 นาง พรรณวษา  บานเย็น รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

69 นาย ภูสิทธิ์ โบบทอง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

70 นางสาว กาณพิชชา แวนระเว รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

71 นาย สดุดี วีระพจนานันท รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

72 นางสาว จันทรเจา โตยะวะนิช รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

73 นาย เกศพิบูลย ดีมูล รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

74 นาง วาสนา สมใจ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

75 นาง อัมพร ภูบุญอวน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก

76 นาย กรกฎ ปญสังกา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

77 นาย วิกรมณ ศิริเมือง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. หลมสัก หลมสัก เพชรบูรณ

78 นาง กิตติมา  เทพสาร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. แพร เมืองแพร แพร

79 นางสาว ชุติมา ทองหนู รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

80 นาง ปารยรวี เรืองชวย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

81 นาง กาญจนธีรา สอดศรี รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

82 นางสาว วนิดา เทศนอก รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

83 นางสาว พิมพญาฎา นูพิมพ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

84 นางสาว ณิชกานต กลีบบัว รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

85 นาง เบญญาลักษณ รวยเรืองรุง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

86 นาง พนิตตา พุมพวง รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

87 นาง รัชฎาภรณ บุตรศรีนอย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

88 วาที่รอยตรี ธีระพงษ ผิวศิริ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

89 นาย กันทรากร นาคจันทร รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

90 นาย อภิชาติ วันประเสริฐ รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

91 นางสาว ฐานิตา ชินไธสงค รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. คําตากลา คําตากลา สกลนคร

92 นางสาว กลิ่นประทุม  แสงสุระ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

93 นางสาว ณัฐจิกานต มาลาสิงห รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

94 นางสาว ภครสุมณฎ ปุณญาพิชญภรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

95 นาย นิธิโรจน เกษมีฤทธิ์ขจร รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

96 นางสาว กิรณา ศรีมันตะ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. แกงคอย แกงคอย สระบุรี



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) รุนที่ 27

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ - 26 มีนาคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

97 นางสาว ฉัตรธิภรณ ศิริวัฒน รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

98 นาย เกรียงศักดิ์ ลิ้มพิพัฒนชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย

99 นาง ศุภมร ชมภูมิ่ง รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

100 นาง สุรภี ศรีหิรัญ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

101 นาย อนุสรณ อิฐสุวรรณ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

102 นาย ชูพงษ บุตรแกว รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

103 นางสาว รุงฤทัย ทองเณร ผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

104 นาย พลวัตร จันทรา รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ

105 นาย อภิชาติ ศิลปชัย รองผูอํานวยการสถานศึกษา ทต. ศรีพนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ

106 นางสาว พรสิญาณิน ชุติวัตวรธันย รองผูอํานวยการสถานศึกษา อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

107 นาย สรชัย ผลขาว 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 ่27  

อบรมระหวางวันที่ 25 กุมภาพันธ – 26 มีนาคม 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 

รุนที่ 27 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 













                 
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผู้บริหารสถานศึกษา" รุ่นที่ 27 

ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
 

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. 

วันเสาร์ที ่
25 ก.พ. 2566 ----------------- 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ลงทะเบียน (ออนไลน)์ 
(ปฐมนิเทศ ออนไลน)์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตย์ที่  

26 ก.พ. 2566 - 
วิชา การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย (ออนไลน์) 
วิชา การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้

รศ.ดร.กุญชรี ค้าขาย (ออนไลน์) 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทร์ที่ 

27 ก.พ. 2566 
- 

วิชา สัมมนาสวัสดิการของบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

อ.อาทิตยา พยาบาล (ออนไลน์) 

วิชา โรงเรียนกับการพัฒนาผู้เรียน 
สู่ศตวรรษที่ 21 

ดร.บุญมี เณรยอด (ออนไลน์) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

28 ก.พ. 2566 - 
วิชา แนวทางการปฏบิัติงานตาม พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที ่

นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ์ (ออนไลน์)  

วิชา สัมมนาระเบียบการบริหารงาน 
ด้านพัสดุ พ.ศ.2560 

นายพงษ์ศักด์ิ  กวีนันทชัย (ออนไลน์) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

1 มี.ค. 2566 - 
วิชา ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 

และพัฒนาการศึกษา 
(ออนไลน์) 

วิชา ภาษาอังกฤษเพือ่การสื่อสาร 
และพัฒนาการศึกษา 

(ออนไลน์) 
พบอาจารย์ที่ปรึกษา 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที ่
2 มี.ค. 2566 - 

วิชา กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์และวิธกีารที่
เกี่ยวขอ้ง 

กับการปฏิบัติหนา้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายมนต์สวรรค์  สืบศรี (ออนไลน์) 

วิชา กฎหมาย กฎ ระเบยีบ หลกัเกณฑ์และวิธกีารที่เกีย่วขอ้ง 
กับการปฏิบัติหนา้ที่ผู้บริหารสถานศึกษา 
นายมนต์สวรรค์  สืบศรี (ออนไลน์) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกร์ที่ 

3 มี.ค. 2566 - 
วิชา การนำประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการวางแผน

พัฒนาการศึกษา 
นายมนต์สวรรค์  สืบศรี (ออนไลน์) 

วิชา การงบประมาณสถานศึกษา 
นายมนต์สวรรค์  สืบศรี (ออนไลน์) 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 



 
 

โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผู้บริหารสถานศึกษา" รุ่นที่ 27 
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

 
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. 

วันเสาร์ที่  
4 มี.ค. 2566 - 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตย์ที่  
5 มี.ค. 2566 

- 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทร์ที่ 

6 มี.ค. 2566 การพัฒนาจิต - ลงทะเบียน/รายงานตัว 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ 

พิธีเปิดการศึกษา 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

7 มี.ค. 2566 
การพัฒนากาย 

 
 

วิชา การพัฒนาทกัษะการคิด/ 
การฟัง/การพูด 

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

 
 

วิชา การพัฒนาทกัษะการคิด/ 
การฟัง/การพูด 

ผศ.ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ 

วิชา การพัฒนาเจตคติและค่านยิมการสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

พ.ต.ท.ศักด์ิสุนทร เปรมานนท์ 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

8 มี.ค. 2566 
การพัฒนาจิต 

วิชา ปฏิบัติการสถานศึกษาต้นแบบ 
การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ AEC 

ดร.ไมตรี สุนทรวรรณ 

วิชา การบริหารงานบุคคลสำหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

อ.เทพสุริยา สะอาด 
สอบก่อนเรียน 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที ่
9 มี.ค. 2566 การพัฒนากาย 

วิชา การนิเทศติดตามในบทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

นายศักด์ิเดช  กองสูงเนิน 
 

วิชา ชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ(PLC) 
นายศักด์ิเดช  กองสูงเนิน 

 

วิชา บริหารสถานการณ์วิกฤต ิ
อ.ประกาศ เปล่งพานิชย์ 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกร์ที่ 

10 ม.ีค. 2566 
- 

วิชา การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
นายไตรรงค์  คัมภีร์พงษ์ 

 

วิชา การบริหารจัดการหลกัสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
พ.ศ.2551 และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น

สำคัญ 
นายไตรรงค์  คัมภีร์พงษ์ 

 

พบอาจารย์ที่ปรึกษา สัมมนา 
การเรยีนรู้ในการปฏิบัติงานจริงโรงเรียน

ต้นแบบ 

รับประทาน
อาหารเย็น 
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- 
 09.00 – 12.00 น. 

12.00 - 
13.00 น. 

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

วันเสาร์ที่  
11 มี.ค. 2566 

- 
วิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

อ.กรกมล ชูช่วย 

 

วิชา ระบบสารสนเทศทางการศึกษา 

อ.กรกมล ชูช่วย 

 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตย์ที่  

12 มี.ค. 2566 การพัฒนากาย 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทร์ที่ 

13 มี.ค. 2566 การพัฒนาจิต 
วิชา การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค์ 
วิชา การบริหารจัดการในสถานศึกษา 

นายอดุลย์  ภู่ภัทรางค ์

 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

14 มี.ค. 2566 การพัฒนาจิต 

 

วิชา แนวทางปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์
ชาติสู่การพัฒนาทอ้งถิ่น 
อ.ชโชคชัย คำแหง 

 

 
วิชา การประกันคุณภาพในสถานศึกษา 

ขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
อ.ชโชคชัย คำแหง 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

15 มี.ค. 2566 

 
การพัฒนากาย 

วิชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหาร
สถานศึกษา 

นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต 
 

วิชา การสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ทางการศึกษา 

ดร.อัญชนา สุขสมจิตร 
 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที่  
16 มี.ค. 2566 

 
- 

วิชา นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและ
บทบาทหน้าท่ีความรับผิดชอบของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ดร.ชูชาติ เท่ียงธรรม 

วิชา การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกร์ที่ 

17 มี.ค. 2566 

 
- 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและการสรา้ง
สุนทรียภาพ 

อาจารย์สุวิตา พฤกษอาภรณ์ 

วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ แนวทางการบริหารงาน

ตามหลักทศพิธราชธรรม 
อ.บันลือ สนุทร 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 



 
โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผู้บริหารสถานศึกษา" รุ่นที่ 27 
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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. 

วันเสาร์ที่  
18 ม.ีค. 2566 

 
- 

วิชา ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2579) และแผนการศึกษา 

แห่งชาติระยะ 15 ปี (พ.ศ. 2560 – 2574) 
นายศิริวัฒน์  บุบผาเจริญ  รอง อสถ. 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา ผู้นำทางการวิชาการและการส่งเสริมให้ครูและ
บุคลากรทางการศึกษามีภาวะผู้นำทางวชิาการ 

อ.บัณฑิต ต้ังประเสริฐ 
สอบหลังเรียน รับประทาน

อาหารเย็น 

 
วันอาทิตย์ที่  

19 ม.ีค. 2566 

 
การพัฒนาจิต 

 
 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อำนวยการหลักสตูร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทร์ที่ 

20 ม.ีค. 2566 
 
- 

วิชา การมีวินยั คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยาบรรณ วิชาชีพ 

อ.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ 

วิชา การพัฒนาชีวิตของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

อ.นายกร ทัพพะรังสี 
 

พิธีปิดการศึกษา 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอังคารที่ 

21 ม.ีค. 2566 - 
นำเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผู้วิพากษ์ 3 คน (ผลงานกลุม่) 

นำเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผู้วิพากษ์ 3 คน (ผลงานกลุม่) 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพุธที่ 

22 ม.ีค. 2566 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อำนวยการหลักสตูร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดีที ่
23 ม.ีค. 2566 

รายงานตัว/ฝึกปฏิบัตกิารสถานศึกษาตน้แบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

รายงานตัว/ฝึกปฏิบัตกิารสถานศึกษาตน้แบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกร์ที่ 

24 ม.ีค. 2566 

รายงานตัว/ฝึกปฏิบัตกิารสถานศึกษาตน้แบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 

รายงานตัว/ฝึกปฏิบัตกิารสถานศึกษาตน้แบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 



 
 

โครงการอบรมสัมมนา หลักสูตร "ผู้บริหารสถานศึกษา" รุ่นที่ 27 
ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

 
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. 

วันเสาร์ที่  
25 ม.ีค. 2566 

 

รายงานตัว/ฝึกปฏิบัตกิารสถานศึกษาตน้แบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
 

 
 

รายงานตัว/ฝึกปฏิบัตกิารสถานศึกษาตน้แบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันอาทิตย์ที่  

26 ม.ีค. 2566 

รายงานตัว/ฝึกปฏิบัตกิารสถานศึกษาตน้แบบ 
ภาคการปฏิบัติงานจริง ตามที่ได้รับมอบหมาย  

โรงเรียน........................ศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ  
ประเด็นปัญหา และอุปสรรคของตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

 

 
อบรม/ปิดการศึกษาอบรม 

 

 



 

 
  

 
 

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)  
 


