ลาดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

จังหวัด
กระบี่
กาญจนบุรี
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น
ขอนแก่น
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ชลบุรี
ชลบุรี
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
ชุมพร
เชียงราย
เชียงใหม่
เชียงใหม่
เชียงใหม่
ตรัง
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
ตาก
นครปฐม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครพนม
นครราชสีมา
นครราชสีมา
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
คลองท่อม
ทต. คลองท่อมใต้ น.ส. พิทยา
เมืองไทย
เมืองกาญจนบุรี
ทม. กาญจนบุรี
นาย เสริมฤทธิ์
สาแดงเดช
เมืองกาฬสินธุ์
ทม. กาฬสินธุ์
นาง จริยา
พงษ์พันธุน์ า
เมืองกาฬสินธุ์
ทม. กาฬสินธุ์
นาง วัชรี
คาเดช
ชุมแพ
ทม. ชุมแพ
นาง สุรางค์รัตน์ ศรีสวัสดิ์
เมืองขอนแก่น
ทต. บ้านเป็ด
นาย ศักดา
เชาว์สกู
ขลุง
ทม. ขลุง
นาย สิทธิญา
ระยันต์
บางปะกง
ทต. บางวัว
น.ส. แก้วใจ
สุวรรณโฆษิต
พนัสนิคม
ทม. พนัสนิคม
นาง จีระวรรณ ศรีบุญยัง
พนัสนิคม
ทม. พนัสนิคม
นาง พัชรี
เจริญศรีสุวัฒน์
พนัสนิคม
ทม. พนัสนิคม
ส.อ. วิรัตน์
แดงยั่งยืน
บ้านแท่น
อบต. สามสวน
นาย เลอสรรค์
หนูมา
เมืองชัยภูมิ
อบจ. ชัยภูมิ
นาง ลัดดาพร
พัดแก้ว
เมืองชัยภูมิ
อบจ. ชัยภูมิ
นาย สมมาตร
ช่างแก้ว
เมืองชัยภูมิ
อบจ. ชัยภูมิ
นาย สมยศ
แผ่นทอง
หลังสวน
ทม. หลังสวน
นาง วิรารัตน์
คงราช
เมืองเชียงราย
ทน. เชียงราย
นาง เนติกานต์ สุวรรณเพ็ชร
เมืองเชียงใหม่
อบจ. เชียงใหม่
นาย รวีวัฒน์
วุฒิไชยา
เมืองเชียงใหม่
ทน. เชียงใหม่
นาย เสรี
ปัญญา
หางดง
ทต. หางดง
น.ส. อัมพิกา
สุวรรณจันทร์
ย่านตาขาว
ทต. ย่านตาขาว
นาย อานวย
สุวรรณพัฒน์
แม่สอด
ทน. แม่สอด
นาย เจริญ
โกสิยาภรณ์
แม่สอด
ทน. แม่สอด
นาย นพพร
ใจเทีย่ ง
แม่สอด
ทน. แม่สอด
นาย ศิริศักดิ์
ใหมสกุล
แม่สอด
อบต. พระธาตุผาแดง นาง ุนิ
สุ สา
ทองมา
แม่สอด
ทน. แม่สอด
นาง เสาวนีย์
นาเมืองรักษ์
เมืองนครปฐม
ทน. นครปฐม
นาย ณรงค์
จันทะธรรม
เมืองนครพนม
ทม. นครพนม
นาย นครินทร์
เหลือบุญชู
เมืองนครพนม
ทม. นครพนม
นาง วิไลวรรณ
สังข์เกิด
เมืองนครพนม
ทม. นครพนม
น.ส. ศิริพร
ภูสีเงิน
เมืองนครพนม
ทม. นครพนม
นาง สุดวนิดา
เหลือบุญชู
เมืองนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา นาย คณิต
ประสิทธิน์ อก
เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาง เบญจพร
ตาทอง

ลาดับ

34
35
36
37
38
39
40
41
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
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66
67

จังหวัด
นครราชสีมา
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์
นนทบุรี
นนทบุรี
นราธิวาส
น่าน
น่าน
น่าน
บุรีรัมย์
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ปทุมธานี
ประจวบคีรีขันธ์
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
เพชรบูรณ์
ภูเก็ต

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 9
ระหว่างวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม ถึงวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
เมืองนครราชสีมา ทน. นครราชสีมา นาง ประไพ
คากายปรง
เมืองนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา นาย อนันต์
ปัตตังทานัง
ทุง่ สง
ทม. ทุง่ สง
ว่าที่ร.ต. ปรีดี
สมสังข์
ปากพนัง
ทม. ปากพนัง
นาย จิรวุธ
บุญราษฎร์
ปากพนัง
ทม. ปากพนัง
น.ส. วันนา
สมใจ
ปากพนัง
ทม. ปากพนัง
นาย สินชัย
สุวรรณดี
ปากพนัง
ทม. ปากพนัง
นาย เอกรงค์
ก้าวสมบูรณ์
เมืองนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช นาย เดชลภ
สิมศิริ
เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาง วิภารัตน์
สิโรรส
เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาง วิมลลักษณ์ ขาวปากช่อง
เมืองนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช นาย สมเชษฐ์
ชูสง
เมืองนครสวรรค์
อบจ. นครสวรรค์
นาย ชัชวาลย์
อินทร์ยังดี
เมืองนนทบุรี
อบจ. นนทบุรี
นาย เชียง
อธิจันทรรัตน์
เมืองนนทบุรี
ทต. ไทรม้า
นาย อานาจ
นาคแก้ว
เมืองนราธิวาส
ทม. นราธิวาส
นาย สมนึก
ดวงศรี
เมืองน่าน
อบจ. น่าน
นาย เชิด
อินวาทย์
เมืองน่าน
ทม. น่าน
นาง ศุภสิตา
ณ น่าน
เมืองน่าน
ทม. น่าน
นาย สิทธิพันธ์
พานิชอิน
เมืองบุรีรัมย์
ทม. บุรีรัมย์
น.ส. พัชราภรณ์ อ่อนคา
คลองหลวง
ทม. ท่าโขลง
นาย ชรินทร์
เวชโอสถ
ธัญบุรี
ทน. รังสิต
นาย พุทธรัตน์
นัยวิกุล
ลาลูกกา
ทม. ลาสามเเก้ว
นาย ปัญญา
ช่างหลอม
เมืองประจวบคีรีขันธ์ ทม. ประจวบคีรีขันธ์ นาย วิทยา
วรรณแสงทอง
เมืองพัทลุง
อบจ. พัทลุง
นาง กาญจนาวดี สุวรรณพนัง
เมืองพัทลุง
ทม. พัทลุง
นาง ณัชชา
รักนุ่ม
เมืองพัทลุง
อบจ. พัทลุง
นาย ธีรศักดิ์
สงเดช
เมืองพัทลุง
ทม. พัทลุง
นาง เมษา
แก้วเสน
ชะอา
ทม. ชะอา
นาง จินดา
คล้านุช
หล่มสัก
ทม. หล่มสัก
นาย ธนวิกร
สว่างศรี
หล่มสัก
ทม. หล่มสัก
นาย ไพฑูรย์
พัว้ ป้อง
หล่มสัก
ทม. หล่มสัก
นาย ลือชา
คงรุ่ง
หล่มสัก
ทม. หล่มสัก
นาย สมเกียรติ
ลือกิจ
กะทู้
ทม. กะทู้
นาย พรพิรุณ
คาเลี้ยง
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ลาดับ
สังกัด
ชื่อ-สกุล
จังหวัด
อาเภอ
หมายเหตุ
68 มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม อบจ. มหาสารคาม นาย นพดล
ศรีวัฒนานุศาสตร์
69 มหาสารคาม
เมืองมหาสารคาม ทม. มหาสารคาม นาง วัฒนระเบียบ ชัยพฤกษทล
70 ร้อยเอ็ด
โพธิช์ ัย
ทต. เชียงใหม่
นาง ดวงจันทร์ เจียงคง
71 ระยอง
บ้านฉาง
ทม. บ้านฉาง
นาง เบญจนา
กล่อมแก้ว
72 ลพบุรี
เมืองลพบุรี
ทต. โคกตูม
นาย ฉัตร์พงศ์
กิจวิถี
73 ลาปาง
เมืองลาปาง
ทน. ลาปาง
นาย ปริญญา
รัตนเพ็ญ
74 ลาปาง
วังเหนือ
อบต. วังทรายคา
นาง จุฑารัตน์
ราชเนตร
75 เลย
เมืองเลย
ทม. เลย
นาย วัชระ
น้อยบัวทอง
76 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย ก่อพงศ์
พรหมทา
77 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาง คุณากร
บุญสาลี
78 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย เฉลิมชัย
พิศพงษ์
79 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย ธนาชัย
ไชยสัตย์
80 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาง นวพรรณ
มะลิรักษ์
81 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาง รุจนี
พันธ์ศิริ
82 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย วีระชิต
คาชุมภู
83 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย สราวุธ
สมรัตน์
84 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย สุรธัณย์
ดวงกุลวรเสฏฐ์
85 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย สุรศักดิ์
ภาผล
86 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย สุริยนต์
จันทร์แจ่ม
87 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาย อนุชา
ปัญญานนท์
88 ศรีสะเกษ
เมืองศรีสะเกษ
อบจ. ศรีสะเกษ
นาง อรุณรัตน์
เนื่องไชยยศ
89 สกลนคร
เมืองสกลนคร
ทต. ดงมะไฟ
น.ส. วาสนา
แก้วจันทร์เพ็ง
90 สงขลา
นาทวี
ทต. นาทวีนอก
นาย เสกสรร
สวัสดิรักษา
91 สงขลา
เมืองสงขลา
ทน. สงขลา
นาย ธวัช
สิงห์โต
92 สงขลา
เมืองสงขลา
ทน. สงขลา
น.ส. นราภรณ์
คงเหมือน
93 สงขลา
เมืองสงขลา
ทน. สงขลา
น.ส. ลัดดาวัลย์ วิจิตรจินดา
94 สงขลา
เมืองสงขลา
ทน. สงขลา
นาย สมเกียรติ
โอทอง
95 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต. ด่านสาโรง
น.ส. อังศวีร์
สกุลพลไพศาล
96 สมุทรสงคราม อัมพวา
ทต. อัมพวา
นาย มนพ
ดิษฐปัญญา
97 สมุทรสงคราม อัมพวา
ทต. อัมพวา
นาย มานะ
เจริญเปลี่ยน
98 สระบุรี
เมืองสระบุรี
ทม. สระบุรี
นาย จิรเมธขฐ์
คลังทอง
99 สุโขทัย
สวรรคโลก
ทม. สวรรคโลก
นาย สมานชัย
จูทอง
100 สุราษฎร์ธานี
เกาะสมุย
ทน. เกาะสมุย
นาย ขรรค์ชัย
สุวรรณมณี

ลาดับ

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

จังหวัด
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์
หนองคาย
หนองคาย
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อานาจเจริญ
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
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สังกัด
ชื่อ-สกุล
อาเภอ
หมายเหตุ
เกาะสมุย
ทน. เกาะสมุย
นาง ชวนพิศ
รุจิระยรรยง
เขวาสินรินทร์
อบต. บ้านแร่
นาย ธีรศักดิ์
ตนตรง
ท่าบ่อ
ทม. ท่าบ่อ
นาง วราศิน
ดาศรี
ท่าบ่อ
ทม. ท่าบ่อ
นาง อุมาพร
ทัพหงษา
พนา
ทต. พนา
นาย ธีระ
กัลยา
พนา
ทต. พนา
นาง นิลวรรณ
เสือสา
เมืองอานาจเจริญ
ทม. อานาจเจริญ นาย กิตติพงษ์
โพธิม์ าตย์
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาง เจนจิรา
ศรีนา
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาย ปฏิพล
แก้วมูลตรี
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาง พัชรินทร์
เมืองซอง
เมืองอุดรธานี
อบจ. อุดรธานี
นาย อิศรา
วรรณสุข
ลับแล
ทต. ศรีพนมมาศ
น.ส. อุไร
ธรรมจารี
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย เฉลียว
เมฆบุตร
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาย เศรษฐพงษ์ ประเปรี้ยว
เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี นาง อมรา
ภาระศรี
วารินชาราบ
ทม. วารินชาราบ น.ส. วิศัลย์ศยา พาพรหม

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน

วันพุธ
11 มี.ค. 58
วันพฤหัสบดี
12 มี.ค. 58
วันศุกร์
13 มี.ค. 58
วันเสาร์
14 มี.ค. 58
วันอาทิตย์
15 มี.ค. 58

-

ลงทะเบียน/
ปฐมนิเทศ

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

การพัฒนากาย

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ

การเตรียมการศึกษาเพื่อรองรับ AEC

ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์

ร.ต.อ.ดร.นิตภิ ูมิ นวรัตน์
หรือ ท่านทูตกิตติ วะสีนนท์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
ผศ.ดร.กฤษดา กรุดทอง

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

อ.พิศณุ สกุลโรมวิลาศ

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

การบริหารสถานการณ์วิกฤติ
พญ.คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนนั ท์

การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพและวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด
(ด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ
และการสื่อสารทางการเมือง)

ดร.นันทนา นันทวโรภาส
การบริหารจัดการในสถานศึกษา
ดร.กมล รอดคล้าย
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2551 และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ

รศ.ศุภานัน สิทธิเลิศ
การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนากาย

12.00 13.00

รศ.ดร.รสสุคนธ์ มกรมณี

การบริหารจัดการในสถานศึกษาของ อปท.

สัมมนาการบริหารจัดการในสถานศึกษา

อ.ธานินทร์ ริ้วธงชัย
ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี

ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร

ดร.ศิริลักษณ์ อารีรัชชกุล
การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพือ่ พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา

ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ

-

โรงเรียนกับการพัฒนาผูเ้ รียน
สู่ศตวรรษที่ 21
ผศ.ดร.อรรถพล อนันตวรสกุล

ดร.ณัฐพล ใจจริง

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา

20.00 21.00

นายกเทศมนตรีตาบลแพรกษา
และคณะ รวม 3 คน

-

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน

วันอังคาร
10 มี.ค. 58

08.00 09.00

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์
9 มี.ค. 58

05.30 -07.00
(1.30 ชั่วโมง)

เข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมนักศึกษา

วัน

-

-

-

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

-

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

-

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน

วันพุธ
18 มี.ค. 58

การพัฒนาจิต

การพัฒนาจิต

การพัฒนาจิต

วันพฤหัสบดี
19 มี.ค. 58

การพัฒนาจิต

วันศุกร์
20 มี.ค. 58

-

วันเสาร์
21 มี.ค. 58
วันอาทิตย์
22 มี.ค. 58

การพัฒนาจิต

การพัฒนาจิต

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

12.00 13.00

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

ปรัชญาการศึกษาของชาติและหลักการ
จัดการศึกษา
รศ.ดร.วิไล ตั้งจิตสมคิด

องค์กรแห่งการเรียนรู้
รศ.ดร.ศิริรัตน์ ชุณหคล้าย

การบริหารงานบุคคลครู
และบุคลากรทางการศึกษา

ผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ

แนวทางการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์
ตุลาการศาลปกครองกลาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ. MIKE NEWBOLD และ
อ.สุดารัตน์ เฟื่องฟ้า

การบริหารแผนและงบประมาณทางการศึกษาท้องถิ่น

ผอ.สมรักษ์ กิ่งรุ้งเพชร
ผอ.สผศ. สน.กศ. สถ.
ผศ.สุพจน์ ค้าขาย หรือ
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ สน.กศ.ทน.นครปฐม
การศึกษาดูงาน

-

อ.เทพสุริยา บ่อใหญ่
สมว. สน.กศ. สถ.

รศ.ดร.นพดล เจนอักษร

การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพใน
สถานศึกษา

20.00 21.00

การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด
(ด้านการเจรจาไกล่เกลีย่ และต่อรอง)

ดร.สันทัด ศะศิวนิช

การพัฒนากาย
(Work-life Balance)
ผศ.อดิศักดิ์ บ้วนกียาพันธ์
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
อ. MIKE NEWBOLD และ
อ.สุดารัตน์ เฟื่องฟ้า
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

-

รับประทานอาหารเย็น/พักผ่อน

วันอังคาร
17 มี.ค. 58

08.00 09.00

รับประทานอาหารกลางวัน

วันจันทร์
16 มี.ค. 58

05.30 -07.30
(1.30 ชั่วโมง)

เข้าแถวเคารพธงชาติและกิจกรรมนักศึกษา

วัน

-

-

การศึกษาดูงาน

การศึกษาดูงาน

-

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์

นาเสนอผลการศึกษาดูงาน

ศึกษาค้นคว้าด้วยตัวเอง

-

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย

ศ.พล.ต.ต.หญิง ดร.นัยนา เกิดวิชัย

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/
พบผู้อานวยการหลักสูตร

-

นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา

วัน

05.30 -06.30
(1 ชั่วโมง)

08.00 09.00

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

12.00 13.00

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

วันจันทร์
23 มี.ค. 58

การพัฒนาจิต

เข้าแถวฯและ
กิจกรรม
นักศึกษา

ชี้แจงการดาเนินงาน
ระยะที่ 2/อภิปรายซักถาม

รับประทาน
อาหาร
กลางวัน

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน

จบการศึกษาระยะที่ 1

วันอังคาร
24 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1(ปฐมนิเทศ)

วันพุธ
25 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันพฤหัสบดี
26 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันศุกร์
27 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันเสาร์
28 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1

วันอาทิตย์
29 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที่ 1(อภิปรายผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

20.00 21.00
-

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน
วัน

12.00 13.00

09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

วันจันทร์
30 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่ (ปฐมนิเทศ)

วันอังคาร
31 มี.ค. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันพุธ
1 เม.ษ. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันพฤหัสบดี
2 เม.ษ. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันศุกร์
3 เม.ษ. 58

กิจกรรมที่ 1ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่

วันเสาร์
4 เม.ษ. 58

กิจกรรมที่ 2ปฏิบัติการที่สถานศึกษาต้นแบบ ที2่ (อภิปรายผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษาต้นแบบ)

วันอาทิตย์
5 เม.ษ. 58

ลงทะเบียน/แจงกาหนดการ แบ่งกลุ่มนาเสนอผลการปฏิบัติงาน

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา (4 ชั่วโมง)

20.00 21.00

ตารางอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารสถานศึกษา”30 วัน
09.00 -12.00(3 ชั่วโมง)

วันจันทร์
6 เม.ษ. 58

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ

วันอังคาร
7 เม.ษ. 58

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ

12.00 13.00
รับประทานอาหารกลางวัน

วัน

13.00 - 16.00(3 ชั่วโมง)

16.00 - 19.00(3 ชั่วโมง)

ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ

นาเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผูเ้ ชี่ยวชาญและเติมเต็ม(4 ชั่วโมง)

20.00 21.00

ใบกิจกรรม
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
1. ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การพั ฒ นาแต่ ล ะคนศึ ก ษาค้ น คว้ า ด้ ว ยตนเอง จากต ารา เอกสาร บทความ งานวิ จั ย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ในหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้
ส่วนที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะที่ 1 หมวดที่ 1 คุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่พึงประสงค์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 การพัฒนาสุขภาพกาย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.2 การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างสุนทรียภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.3 การพัฒนาทักษะการคิด/การฟัง/การพูด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.4 การพัฒนาเจตคติและค่านิยม การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพและ
วัฒนธรรมประชาธิปไตย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.5 การมีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1.6 การพัฒนาจิต
หมวดที่ 2 ภาวะผู้นาทางวิชาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.1 ผู้นาทางวิชาการและการส่งเสริมให้ครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีภาวะผู้นาทางวิชาการ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.2 ปรัชญาการศึกษาของชาติ และหลักการจัดการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.3 การบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.5 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.6 การส่งเสริมให้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.7 องค์กรแห่งการเรียนรู้
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2.8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
หมวดที่ 3 การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.1 นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษา และบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.2 การบริหารจัดการในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.3 การบริหารจัดการระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3.4 กฎหมาย กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารสถานศึกษา
ระยะที่ 2 การฝึกประสบการณ์ผู้บริหารสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 ฝึกประสบการณ์บริหารในสถานศึกษาต้นแบบ
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสรุปผลการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ

-2ส่วนที่ 2 การจัดทาและนาเสนอผลงาน
ระยะที่ 3 การสัมมนาวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 1 นาเสนอผลการฝึกปฏิบัติงานในสถานศึกษา
กิจกรรมที่ 2 ตลาดนัดผลงานนิทรรศการ
กิจกรรมที่ 3 นาเสนอและวิพากษ์ผลงานจากผู้เชี่ยวชาญ และเติมเต็ม
2. นาความรู้และประสบการณ์ที่ได้จาก ข้อ 1 สรุปสร้างองค์ความรู้และจัดทารายงาน ประกอบด้วยบทนา
เนื้อเรื่อง สรุปแนวทางการประยุกต์สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา จาแนกเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่ 1.1 – 3.4 ตามลาดับ
รวมกันไม่เกิน 10 หน้า (กระดาษ A4) ไม่รวมบรรณานุกรม ส่งให้วิทยากรในวันรายงานตัว

ศึกษารายละเอียดหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา ได้ที่ www.lpdi.go.th
แบนเนอร์ หลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.
๒. การแต่งกาย
๒.๑ ชุดเรียน
๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดา หรือกรมท่า ใส่ในวันอังคาร –
วันศุกร์
3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า ใส่ใน
วันอังคาร – วันศุกร์
๒.๒ ชุดออกกาลังกาย
๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว
๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดา หรือสีกรมท่า อย่างน้อย ๒ ตัว
๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรค ยาประจาตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม
๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้
4.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร
4.3 เนคไท

