
 
 
 
ที่ มท o๘o๗.3/ว 4074       กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
         ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1๐๓๐๐ 

                9  ธันวาคม  2565 

เรื่อง   โครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 29” 

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่สงมาดวย ๑. สําเนาโครงการฝกอบรม                จํานวน ๑ ชุด 
 ๒. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม             จํานวน ๑ ชุด 
 3. เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน              จํานวน ๑ ชุด 
 4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการอบรม              จํานวน ๑ ชุด 
 5. QR Code กลุมอบรม                จํานวน 1 ชุด 
 6. ตารางการฝกอบรม       จํานวน 1 ชุด 

 ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือทางวิชาการ
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร วิทยาลัยนวัตกรรม        
และการจัดการ กําหนดจัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 
รุนที่ 29” ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ –  17 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่นในตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงาน
สวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด กลุมเปาหมายคือผูมีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา 
(อํานวยการทองถิ่นระดับตน) วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพผูเขารับการฝกอบรมใหมีคุณสมบัติครบถวน
ตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงสําหรับใชในการคัดเลือกหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้น ในการนี้ 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ
การฝกอบรม รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 1 และ 2 โดยแบงการฝกอบรม เปน 2 ชวง ประกอบดวย 
  - การฝกอบรมชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ –  2 มีนาคม 2566 อบรมออนไลน 
ณ ที่พักอาศัย หรือ สถานที่ปฏิบัติราชการตามความเหมาะสม (แตงกายชุดสุภาพ) 
  - การฝกอบรมชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 3 –  17 มีนาคม 2566 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี รายงานตัวในวันศุกรที่ 3 มีนาคม 2566 
เวลา 13.00 –  16.00 น. (แตงกาย เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสนสีดํา)  

  เพื่อใหการเขารับการฝกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 
รุนที่ 29” เปนไปดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
  1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรมฯ อีกครั้งหนึ่ง กอนดําเนินการชําระเงิน
คาลงทะเบียน วาผูที่จะเขารับการฝกอบรมมีคุณสมบัติฯ ตรงตามโครงการฝกอบรมฯ กําหนดไว ทั้งนี้ หากกรมสงเสริม
การปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ 
ตรงตามที่กําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จะพิจารณาสงตัวคืนทางหนวยงานตนสังกัดทันที  

 
 

/2.ใหผู..... 
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  2. ใหผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ ไดที่  
QR Code กลุมอบรม ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ภายในวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ 2566 โดยระบุ คํานําหนา 
ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ไมมีการแจง
ยืนยันตามกําหนดระยะเวลา สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้  

3. เมื่อดําเนินการ ขอ 1 และขอ 2 เรียบรอยแลว ใหดําเนินการชําระเงินคาลงทะเบียน 
จํานวน 55,00๐ บาท (หาหมื่นหาพันบาทถวน) สั่งจายชื่อบัญชี “โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
ทองถ่ิน” ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบางกระบือ บัญชีเลขที่ 018 –  258872 - 0 
ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 ภายในวันศุกรที่ 3 กุมภาพันธ 2566 และสงสําเนาหลักฐานการชําระเงิน โดยระบุ
ชื่อหลักสูตร รุน ชื่อ-นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม สงมาที่ QR Code กลุมอบรม 
เพื่อเปนหลักฐานในการชําระเงิน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจะออกใบเสร็จรับเงินใหตอไป 
  4. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ศึกษาเอกสารการเตรียมตัว ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 เพื่อจัดเตรียม
เอกสาร เครื่องแตงกาย ของใชสวนตัว ฯลฯ และเตรียมความพรอมสําหรับไปเขารับการฝกอบรม และ
ใหเดินทางไปรายงานเพื่อเขารับการฝกอบรม พรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด ณ สถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ในวันศุกรที ่3 มีนาคม 2566 
ระหวางเวลา 13.๐๐ –  16.00 น. แตงกายชุดนักศึกษา 
  5. กรณีมีปญหาขอสงสัย หรือตองการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดตอสอบถามไดที ่
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ กลุมงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
โทรศัพท  ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑77 และสามารถตรวจสอบขอมูลการเข ารับการฝ กอบรมตามหลักสู ตร                              
ไดที่ www.lpdi.go.th หัวขอประกาศรายชื่อ 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                                                               (นายศศิน  พัฒนภิรมย) 
               ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบัติราชการแทน  
                                                      อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
 
 
 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
กลุมงานนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
ผูประสานงาน นายพงษนรินทร ตันเที่ยง โทร. 09 0678 0177 
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส saraban@dla.go.th 

QR CODE กลุม นักบริหารงานการศกึษา รุนที่ 29 



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สมชาย หงาฝา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นางสาว สุกัญญา แกวเถื่อน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

3 นางสาว สุชาดา พัฒนาภมร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่

4 นางสาว อมรรัตน ศรีเจริญ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. อาวนาง เมืองกระบี่ กระบี่

5 นาย ถวิล ฉายรัศมี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. กุฉินารายณ กุฉินารายณ กาฬสินธุ

6 นางสาว ศศิวรรณ วิเชียรเพริศ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุ

7 นาย ศุภชัย บุญญาภิบาลวงศ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

8 นาย ปยพงศ มีสะอาด นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

9 นางสาว กาญจนา สุพรรณคุม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

10 นาง วนิดา จันทพันธุ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี

11 นางสาว ญาณิฐา ชางนับ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

12 นาย จิตวัฒนา หงษาชุม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

13 นาง ดวงรัตน เรืองอุไร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เขาชีจรรย สัตหีบ ชลบุรี

14 นาง ปวีณา ปาทา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ตลาดแรง บานเขวา ชัยภูมิ

15 นาย วุฒิพงษ เดชาฤทธิ์ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

16 นาง วิยะษา สุรสินธุ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

17 นางสาว สิรินพร สุจริตจันทร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. แมสอด แมสอด ตาก

18 นาง ประภัสสร ดวงสินธ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

19 นาย อนิรุจน สุขตะโก นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

20 นาง พัชราภรณ  โพธารัตน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

21 นาย ไครูลอันวา เจะมะสาแล นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

22 นางสาว กนกวรรณ ปรีชารัตน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. ทุงสง ทุงสง นครศรีธรรมราช

23 นางสาว สุรีรัตน ชัยมี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ทายสําเภา พระพรหม นครศรีธรรมราช

24 นาง วาสนา   ชวยชู นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

25 นาง บุญทวี ดานเจริญ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

26 นางสาว ศุจิรัตน จันทรบาง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

27 นางสาว ศิริวรรณ วรรณดี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

28 นาย เสกสรรค ชังชั่ว นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

29 นาย ธเนศ วงคธิดา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. นาน เมืองนาน นาน

30 นาง พรรัตน  ปตเทนานัง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. หนองไทร นางรอง บุรีรัมย

หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 29

ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ - 17 มีนาคม 2566

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 29

ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ - 17 มีนาคม 2566

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

31 นางสาว ชุติมา โรจนาวรรณ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

32 นาย ธนพงษ ตนพรมรัมย นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. บานฉาง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

33 นางสาว นางสาววรรวิศา ชื่นขม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี

34 นางสาว ชอลัดดา สรอยดอกไม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เขานอย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

35 นางสาว จินตนา แสนเมือง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

36 นาง อิลมี มูเก็ม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี

37 นาย อิบรอเฮง สะมะลี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี

38 นางสาว ทิมาพร มงคลแถลง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

39 นาย ศรุต เผาพงษ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

40 นางสาว ศิโรมณี มาฉิม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. โคกมวง เขาชัยสน พัทลุง

41 นางสาว นันทวรรณ นุมขึง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

42 นาย กิตติวัฒน กลิ่นสุคนธ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

43 นาง อนงคทิพย สงวนให นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

44 นางสาว สุภาพร สาระวารี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

45 นางสาว พนิดา ทองวารี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

46 นางสาว ดลฤดี วินธิสา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

47 นาง เหมือนฝน ละเอียด นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. กําพวน สุขสําราญ ระนอง

48 นาง ธัญวรัตน ดังกอง นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

49 นาง จุฑามาศ สรอยสน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

50 นาง อังคณา บุญพามี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. ปากแรต บานโปง ราชบุรี

51 นาง ชนนิศา จําปาอิ่ม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. วังผาง เวียงหนองลอง ลําพูน

52 นาย วัฒนกรณ บุญศร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. วังสะพุง วังสะพุง เลย

53 นางสาว จิรัชยา จุลสม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. นาหัวบอ พรรณานิคม สกลนคร

54 นางสาว จารุณี วิกุล นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. เชียงเครือ เมืองสกลนคร สกลนคร

55 นางสาว ฮาบีบะ หมานระเด็น นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. คลองเปยะ จะนะ สงขลา

56 นาง สุกันยา บัวเพ็ชร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

57 นาย อดุล แปดเนียม นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล

58 นาง ไขมุข สายบุตร นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร

59 นาย ดํารงค ประเสริฐสังข นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบต. กุดบง โพนพิสัย หนองคาย

60 นางสาว วรรณวิภา กงซุย นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. โพนสูง ไชยวาน อุดรธานี



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร นักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 29

ระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ - 17 มีนาคม 2566

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถานที่อบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

61 นาง วันเพ็ญ ทองสา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

62 นาย นราชิตย โคตรโสภา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

63 นาย ธนวิน ทองดีวัฒนา นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

64 นางสาว สุวลี จันทรลักษมี นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. งิ้วงาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

65 นาง ณิชกานต โทนแกว นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

66 นาง ศรีสมรัก แกวนาคแนว นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

67 นางสาว ปยะอาภา เยาวรัตน นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

68 นาย กมลวรรธน ดุมแกว นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทม. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

69 นาง คัทลิยา สัมพะวงศ นักบริหารงานศึกษา อํานวยการทองถิ่นระดับตน ทต. ทาชาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 

คาลงทะเบียน จํานวน 55,000 บาท/คน (หาหมื่นหาพันบาทถวน) 

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 ่29  

อบรมระหวางวันที่ 19 กุมภาพันธ – 17 มีนาคม 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 

รุนที่ 29 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

 

หลักสูตรนักบริหาร

**********************************
 

๑. หลักการและเหตุผล  
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงา

หรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และจัดทํามาตรฐานตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง
หมายรวมถึงมาตรฐานตําแหนงนักบริหารการ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหผูที่ดํารงตําแหนงดังกลาวจะตองไดรับการพั
บริหารการศึกษาที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
พัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการ
วิชาการ เปนนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ 
นโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ
 ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของ
ก.ท. และ ก.อบต.) จึงมีความจําเปน
สวนทองถิ่นทุกระดับทั้งในฐานะหัวหนาสวน หัวหนากอง หัวหนาฝาย 
ผูอํานวยการสํานักการศึกษา  

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
ที่เหมาะสม อันจะนําไปสูการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความกาวหนาแก
ราชการ 

๒.๒ เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาสามารถแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน บังเกิดประสิทธิภา

๒.๓ เพื่อใหผูเขารับการพัฒนาเปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ เปนนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ โดยยึด
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

๓. กลุมเปาหมาย 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

(ตําแหนงนักบริหารการศึกษา ระดับ 

๔. โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย
สวนที่ ๑ การเสริมสรางสมรรถนะของนักบริหารการศึ

หนวยการเรียนรูที่ 
หนวยการเรียนรูที่ 
หนวยการเรียนรูที่ 
หนวยการเรียนรูที่ 
หนวยการเรียนรูที่ 

 
 

นักบริหารงานการศึกษา (อํานวยการทองถิ่นระดับตน

********************************** 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ กําหนดใหคณะกรรมการกลางขาราชการ
.ท. และ ก.อบต.) จัดทํามาตรฐานมาตรฐานทั่วไปสําหรับการบริหารงานบุคคล

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และจัดทํามาตรฐานตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง
หมายรวมถึงมาตรฐานตําแหนงนักบริหารการศึกษา ไดแก ตําแหนงนักบริหารการศึกษา ระดับ 

มบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหผูที่ดํารงตําแหนงดังกลาวจะตองไดรับการพัฒนาและผานการพัฒนาตามหลักสูตรนัก
ศึกษาที่คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก

พัฒนาสมรรถนะของนักบริหารการศึกษาใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะที่พึ่งประสงค มีภาวะผูนํา
เปนนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ และมีการบริหารและการจัดการศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

นโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 
ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 

ดังนั้น  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
จึงมีความจําเปนในการกําหนดหลักสูตรสําหรับพัฒนานักบริหารการศึก

ในฐานะหัวหนาสวน หัวหนากอง หัวหนาฝาย ผูอํานวยการกอง รองผูอํานวยการสํานักและ

การพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

อันจะนําไปสูการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความกาวหนาแก

การพัฒนาสามารถแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนาการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน บังเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร 

การพัฒนาเปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ เปนนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ โดยยึด
ในการบริหารจัดการ 

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น ที่จะดํารงตําแหนงและหรือดํารงตําแหนงในสายงานบริหารการศึกษา 
ตําแหนงนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 - 9) 

ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้ 
การเสริมสรางสมรรถนะของนักบริหารการศึกษา  
หนวยการเรียนรูที่ ๑ ผูนําทางวิชาการ  
หนวยการเรียนรูที่ ๒ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ  
หนวยการเรียนรูที่ ๓ บุคคลแหงการเรียนรู  
หนวยการเรียนรูที่ ๔ การสรางและพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษา 
หนวยการเรียนรูที่ ๕ การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 

กําหนดใหคณะกรรมการกลางขาราชการ
จัดทํามาตรฐานมาตรฐานทั่วไปสําหรับการบริหารงานบุคคล

ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น และจัดทํามาตรฐานตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ซึ่ง
นักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ –  ๙ ทั้งนี้ ไดกําหนด

ฒนาและผานการพัฒนาตามหลักสูตรนัก
และ ก.อบต.) เพ่ือใหไดรับการ

ลักษณะที่พึ่งประสงค มีภาวะผูนําและสรางผูนําทาง
ศึกษาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามารถแปลง

นโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพ มาตรฐาน 

คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จ. 
การศึกษาขององคกรปกครอง                

กอง รองผูอํานวยการสํานักและ

การพัฒนาเพิ่มพูนความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ

อันจะนําไปสูการปฏิบัติหนาที่ราชการที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความกาวหนาแก

การพัฒนาสามารถแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ กําหนดยุทธศาสตรและพัฒนาการศึกษา
พ ประสิทธิผลสูงสุดตอองคกร  

การพัฒนาเปนผูนําและสรางผูนําทางวิชาการ เปนนักบริหารจัดการเชิงกลยุทธ โดยยึด

ที่จะดํารงตําแหนงและหรือดํารงตําแหนงในสายงานบริหารการศึกษา 

การสรางและพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษา  
การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  



 

 

(2) 
 
สวนที่ ๒ การเรียนรูในสภาพจริง  

ผูเขารับการพัฒนาไดเรียนรูตามสภาพจริงในสํานัก/กองการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกรเอกชน ทั้งในและตางประเทศ ที่มีนวัตกรรมหรือ
มีการปฏิบัติงานที่เปนเลิศดานการบริหาร โดยมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู มีประสบการณ ใหคําแนะนํา มีการ
กํากับติดตามและประเมินผล  การเรียนรูในสภาพจริง 

สวนที่ ๓  การจัดทําและนําเสนอแผนกลยุทธพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ผูเขารับการพัฒนาจัดทําแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาการศึกษาในสํานัก/กองการศึกษา องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยการศึกษาวิเคราะห และสังเคราะหผลการเรียนรูที่ไดจากการเสริมสรางสมรรถนะ และการ
เรียนรูในสภาพจริงแลวนําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู 

๕. รูปแบบและระยะเวลาพัฒนา 
กําหนดใหผูเขารับการพัฒนาไดเตรียมความพรอมจากการศึกษาดวยตนเองตามหัวขอที่กําหนดแลว สรุป

องคความรู กอนเขารับการพัฒนาอยางนอย 15 วัน โดยกําหนดรูปแบบและระยะเวลาในการพัฒนาเปน ๓ สวน รวม
ระยะ เวลา 27 วัน ดังนี้  

สวนที ่1 การเสริมสรางสมรรถนะนักบริหารการศึกษา       
หมวดที่ ๑ ผูนําทางวิชาการ        

๑. วิสัยทัศนการจัดการศึกษาสูโลกอนาคต    เวลา ๓ ชั่วโมง 
๒. ผูนําและการสรางผูนําทางวิชาการ     เวลา ๓ ชั่วโมง  
๓. การจัดการศึกษาสูประชาคมอาเซียน    เวลา ๓ ชั่วโมง  
๔. การขับเคลือ่นและการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ 
    องคกรปกครองสวนทองถิ่น    เวลา ๓ ชั่วโมง  
๕. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา    เวลา ๓ ชั่วโมง 
๖. การสงเสริม สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและ 
    การจัดการเรียนการสอน       เวลา ๓ ชั่วโมง 

หมวดที่ ๒ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ      
๑. บริบทและแนวโนมการจัดการศึกษาสูสากล    เวลา ๓ ชั่วโมง  
๒. การวางแผนกลยุทธสูองคกรขีดสมรรถนะสูง   เวลา ๖ ชั่วโมง  
๓. การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เวลา ๓ ชั่วโมง  
๔. การกระจายอํานาจและการบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึด 
    หลักธรรมาภิบาล      เวลา ๓ ชั่วโมง  
๕. การบริหารทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  เวลา ๓ ชั่วโมง 
๖. การพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการ    
    ของสํานัก/กองการศึกษา     เวลา ๖ ชั่วโมง  

หมวดที่ ๓ บุคคลแหงการเรียนรู      
๑. การพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลแหงการเรียนรู   เวลา ๖ ชั่วโมง 
๒. การสรางองคการแหงการเรียนรู     เวลา ๖ ชั่วโมง 

หมวดที ่๔ การสรางและพัฒนาเครือขายในการจัดการศึกษา   
การสราง บริหาร และพัฒนาเครือขายการจัดการศึกษา   เวลา ๖ ชั่วโมง 

 
 



 

 

(3) 
 

หมวดที่ ๕ การพัฒนาวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  
๑. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  เวลา ๓ ชั่วโมง  
๒. วินัยและกระบวนการการดาเนินการทางวินัย   เวลา ๖ ชั่วโมง  
๓. การพัฒนาบุคลิกภาพ      เวลา ๓ ชั่วโมง 
๔. กิจกรรมเสริม พัฒนาจิต พัฒนากาย กีฬาและนันทนาการ ตามความเหมาะสม 

สวนที ่๒ การเรียนรูในสภาพจริง          
สวนที ่๓ การจัดทําและนําเสนอกลยุทธพัฒนาการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    

๖. การวัดและประเมินผล 
การประเมินผลการพัฒนาเปนกระบวนการเพื่อปรับปรุง พัฒนา โดยกําหนดใหมีการประเมินกอนพัฒนา 

ระหวางการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา มุงเนนการประเมินตามสภาพจริงดวยวิธีการที่หลากหลาย โดยยึด
วัตถุประสงคที่กําหนด ดังนี้ 

๖.๑ การประเมินผลกอนการพัฒนา 
ผูเขารับการพัฒนาตองเขารับการประเมินความรูกอนรับการพัฒนาดวยการทดสอบความรูที่

เกี่ยวของกับการเสริมสรางสมรรถนะสําหรับตําแหนงที่เขารับการพัฒนา 
๖.๒ การประเมินผลระหวางการพัฒนา 

      สวนที่ ๑ การเสริมสรางสมรรถนะสําหรับตําแหนง (๔๐๐ คะแนน) ประเมินจากการสรุปรายงาน          
องคความรู การนําไปประยุกตใช หรือชิ้นงานที่กําหนด ๕ หนวยการเรียนรู  
      สวนที่ ๒ การเรียนรูจากสภาพจริง (๓00 คะแนน) 

(๑) การเรียนรูในสํานัก/กองการศึกษา องคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษา             
โดยสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู และการสรุปองคความรู หรือชิ้นงานที่กําหนด (๒๐๐ คะแนน) 

(๒) การเรียนรูในองคกรภาครัฐและองคกรเอกชนหรือองคกรอิสระในประเทศและ
ตางประเทศ โดยสังเกตพฤติกรรมและความมุงมั่นตั้งใจในการเรียนรูในสภาพจริง (๑๐๐ คะแนน) 
      สวนที่ ๓ การจัดทําแผนกลยุทธในการพัฒนาการศึกษาและความสามารถในการนําเสนอ (๒๐๐ 
คะแนน) ประเมินจากคุณภาพชิ้นงาน เทคนิคในการนําเสนอและการทํางานเปนทีม ประกอบดวย 

(๑) งานกลุม แผนกลยุทธการพัฒนาการศึกษา (๑๐๐ คะแนน) 
(๒) การนําเสนอผลงาน (๑๐๐ คะแนน) 

๖.๓ การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดการพัฒนา 
ผูเขารับการพัฒนาตองเขารับการประเมินความสามารถในการประมวลองคความรูไปสูการพัฒนา 

โดยใชผลการประเมินจากกระบวนการระหวางการพัฒนาทั้ง ๓ สวน และประเมินจากแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
(๑00 คะแนน)  

๖.๔ เกณฑการประเมินผลการตัดสินผานหลักสูตร  
(๑) ผูเขารับการพัฒนาตองมีระยะเวลาในการเขารับการพัฒนาไมนอยกวารอยละ ๙๐ ของ

ระยะเวลาการพัฒนาทั้งหมด 
(๒) ผูเขารับการพัฒนาตองไดคะแนนประเมินระหวางการพัฒนา และเมื่อสิ้นสุดการพัฒนาในแตละ

สวนไมต่ํากวารอยละ ๘๐  
ทั้งนี้  ผูที่ไมผานการประเมินตามเกณฑการประเมนิ ตองเขารบัการพัฒนาใหมทั้งหมด 
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เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันอาทิตย ที่  
19 ก.พ. 66 

------------- 

พัก
กล

าง
วัน

 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศOnline 
เริ่มลงทะเบียน ๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร และการเตรยีมความพรอม 

 
วันจันทร ที ่
20 ก.พ. 66 

วิชา การสื่อสารยุคดิจิทัล 
(online) 

อ.กรกมล ชูชวย 

วิชา ทกัษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการ

และบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy)(online) 

อ.กรกมล ชูชวย 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
วันอังคาร ที่ 
21 ก.พ. 66 

วิชา ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ กับการพัฒนา
ทองถ่ินในอนาคต(online) 
ดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี 

 

วิชา การพัฒนาการบริการสาธารณะดวยนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม(online) 

ดร.ศิริวรรณ หัสสรังสี 
 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
วันพุธ ที ่

22 ก.พ. 66 

วิชา หลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและการสงเสรมิ 
การมีสวรวมของประชาชนแบบบรูณาการอยางยั่งยืน(online) 

ผอ.อวยชัย พัศดุรักษา 

วิชา ความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจาง 
และพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560(online) 

นายพงษศักดิ์ กวีนันทชัย 

การวางแผนเชิงกลยุทธสูขีดสมรรถนะสูง 
(online) 

ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 
23 ก.พ. 66 

วิชา การวิเคราะหหลักสูตรการศกึษาปฐมวัยสูแนวทางการจัด
กิจกรรม เตรียมประสบการณปฐมวัย(online) 

อ.พิรัฐ พลภูมิรักษ 

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพ.ศ. 2560 
(online) 

พิรัฐ พลภูมิรักษ 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
วันศุกร ท่ี 

24 ก.พ. 66 

วิชา การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทาง
ราชการ(online) 

นายนรศักดิ์  สุขสมบูรณ 

วิชา พ้ืนฐานการจัดทําและการบรหิาร 
แผนพัฒนาทองถิ่น(online) 
นายสุริยะ หินเมืองเกา 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
วันเสาร ที่ 
25 ก.พ. 66 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
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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. 

 

วันอาทิตย ที่ 
26 ก.พ. 66 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

พัก
กล

าง
วัน

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- 

 
วันจันทร ที ่
27 ก.พ. 66 

 
วิชาการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท.

(online) 
นางสลิลนา ภูมิพาณิชย 

 

 
วิชา การใชผลการประเมินเพื่อประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน(online) 
นางสลิลนา ภูมิพาณิชย 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- 

 

วันอังคาร ที่ 
28 ก.พ. 66 

วิชา คุณธรรมและจริยธรรม 
ของนักบริหารงาน(online) 

ผอ.อดุลย ภูภัทรางค 

วิชาการบริหารงานการศึกษาของทองถิ่นตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา(online) 

ผอ.อดุลย ภูภัทรางค 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- 

 
วันพุธ ที ่
1 มี.ค. 66 

วิชาระเบียบและวิธีปฏิบตัิเกี่ยวกับรายได 
ของสถานศึกษา(online) 

นายมนตสวรรค  สืบศรี 

วิชา การจัดตั้ง ยุบ เลิกสถานศึกษาของ อปท. 
(online) 

นายมนตสวรรค  สืบศรี 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 

2 มี.ค. 66 

วิชา จิตวิทยาที่เกี่ยวของกับเด็ก 
(online) 

ดร.นริสานันท แมนผดุง 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

- - 

 

วันศุกร ท่ี 
3 มี.ค. 66 ------------- 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 
เริ่มลงทะเบียน ๑๓.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร 

และการเตรียมความพรอม 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 

วันเสาร ที่ 
4 มี.ค. 66 

วิชาสัมมนาแนวทางการบริหารจัดการดานการศึกษาของ อปท. 
นายสกนธ วงศสุกฤต 

 
วิชา การจัดการศึกษาในระบบ  

นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
นายสกนธ วงศสุกฤต 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 
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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. 

 

วันอาทิตย ที่ 
5 มี.ค. 66 

วิชา ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

นายศิริวัฒน  บุปผาเจริญ 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน  

 

วิชา การสงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน 

ดร.นริสานันท แมนผดุง 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทร ที ่
6 มี.ค. 66 

 

วิชา ภาวะผูนํากับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรม
องคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลง 

นายสิทธิพงษ  ไวทูรยเกียรติ 

 
วิชา โภชนาการสําหรับเด็ก 

อ.นันทิยา นอยจันทร 
 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 

วันอังคาร ที่ 
7 มี.ค. 66 

วิชาการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
ของทองถิ่น 

นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน 

วิชา เทคนิคการใหคําปรึกษา นิเทศ  
ติดตามและแนะแนว 

นายศักดิ์เดช กองสูงเนิน 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 

วันพุธ ที ่
8 มี.ค. 66 

วิชา จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

นายนิพนธ  คชกาญจน 

 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม 
อาจารยนงนุช พรชัยไชยวัฒน 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร รับประทาน

อาหารเย็น 

 
วันพฤหัสบดี ท่ี 

9 มี.ค. 66 

 

วิชา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2560 

นายไตรรงค คัมภีรพงศ 

 
วิชา การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาทองถิ่น 

นายเทพสุริยา สะอาด  

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันศุกร ท่ี 

10 มี.ค. 66 

 

วิชาการวิเคราะหหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สูหลักสูตรสถานศึกษา 

นายไตรรงค คัมภีรพงศ  

 

วิชา การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา 
อยางมีประสิทธิภาพ 

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันเสาร ที่ 
11 มี.ค. 66 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 
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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. 

 

วันอาทิตย ที่ 
12 มี.ค. 66 

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน  

กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 
พบผูอํานวยการหลักสูตร 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 
วันจันทร ที ่
13 มี.ค. 66 

วิชาการวางแผนการศึกษาของทองถ่ิน 

และการจัดทําแผนพัฒนาสถานศกึษา 

ดร.ไพบูลย โพธิ์สุวรรณ 

พบอาจารยที่ปรึกษา 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

 

วันอังคาร ที่ 
14 มี.ค. 66 

นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 3 คน 

นําเสนอผลงานการปฏิบัติการ 
 ผูวิพากษ 3 คน 

 
กิจกรรมกลุมสัมพันธ/ 

พบผูอํานวยการหลักสูตร 

รับประทาน
อาหารเย็น 

วันพุธ ที ่
15 มี.ค. 66 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 

วันพฤหัสบดีที ่
16 มี.ค. 66 

 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
  

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
รับประทาน
อาหารเย็น 

 

วันศุกร ท่ี 
17 มี.ค. 66 

 

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ พิธีปดการศึกษาอบรม 
 

--- 



 

 
  

 
 

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)  
 


