
 
ตารางอบรมพฒันาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ๔ ภูมภิาค 
๓ – ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมบรรจงบุรี อ าเภอเมอืง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพืน้ฐานแห่งประเทศไทย  
ว/ด/ป  

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 

 
 

๑๐.๒๐-๑๒.๒๐ น. 
 

๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น 
 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
 

 

๑๕.๒๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

๓ ต.ค.๖๕  

ลงทะเบียน-รายงานตัว-รับของทีร่ะลกึ-เข้าทีพ่กั 

๔ ต.ค. ๖๕ PRETEST 
ระเบียบ/กฎหมายการศึกษา 

ผอ.โจ้ 

 
 

พัก
เบรค 

การบริหารงานวิชาการ 
ผอ.โจ้ 

 
 
 
 

พักกลางวัน 

  การบริหารงานวิชาการ 
                     ผอ.โจ้ 

พัก 
เบรค 

 

 

 การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

 

๕ ต.ค. ๖๕  การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานทั่วไป 
ทบทวน/POSTEST 

ผอ.โจ้ 

 

๖ ต.ค. ๖๕ ความรอบรู้ส าหรับผู้บริหาร 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

หลักในการตีโจทย์ 
เชิงวิเคราะห์-สังเคราะห์ 

ผอ.เทพฤทธ์ิ 

เทคนิคการเลือกค าตอบ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 

ทบทวน/POSTEST 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 

๑. ลงทะเบียนตามลงิค์หรือควิอาร์โค้ด (SCANME) http://134.236.224.58/seminar256509 
๒. จองทีพ่กัในนาม สมาคมฯ ราคาราชการ คุณอ้อย โทร. ๐๘๖-๔๗๕๔๗๑๐ 
๓.สอบถามรายละเอยีดได้ที ่รองอลงกรณ์  โทร. ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕    รองเสน่ห์  โทร.๐๘๑-๙๓๒๐๕๗๒  รองอรรถพล โทร.๐๘๒-๑๒๔๗๖๕๕ 

                                 รองประภาส โทร.๐๘๑-๕๖๙๙๙๖๐          รองจติรอนงค์ โทร.๐๖๒๐๒๕๘๙๔๕,๐๘๙-๙๗๐๔๒๑๖ 



                                                                                                                        
ตารางอบรมพฒันาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ๔ ภูมภิาค 
๒๒ - ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมลกัษวรรณ  อ าเภอเมอืง จงัหวดัเชียงราย 

สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพืน้ฐานแห่งประเทศไทย 
ว/ด/ป  

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 

 
 

๑๐.๒๐-๑๒.๒๐ น. 
 

๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น 
 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
 

 

๑๕.๒๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

๒๑ ต.ค.๖๕  

ลงทะเบียน-รายงานตัว-รับของทีร่ะลกึ-เข้าทีพ่กั 

๒๒ ต.ค. ๖๕ PRETEST 
ระเบียบ/กฎหมายการศึกษา 

ผอ.โจ้ 

 
 

พัก
เบรค 

การบริหารงานวิชาการ 
ผอ.โจ้ 

 
 
 
 

พักกลางวัน 

  การบริหารงานวิชาการ 
                     ผอ.โจ้ 

พัก 
เบรค 

 

 

 การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

 

๒๓ ต.ค. ๖๕  การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานทั่วไป 
ทบทวน/POSTEST 

ผอ.โจ้ 

 

๒๔ ต.ค. ๖๕ ความรอบรู้ส าหรับผู้บริหาร 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 
หลักในการตีโจทย์ 

เชิงวิเคราะห์-สังเคราะห์ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

เทคนิคการเลือกค าตอบ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 

ทบทวน/POSTEST 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 

๑. ลงทะเบียนตามลงิค์หรือควิอาร์โค้ด (SCANME) https://forms.gle/Y1JKqAKKnrE8feNYA 
๒. จองทีพ่กัในนาม สมาคมฯ ราคาราชการ คุณฟ้า โทร. ๐๙๖-๖๙๘๐๔๕๘ 
๒. สอบถามรายละเอยีดได้ที ่รองอลงกรณ์  โทร. ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕     รองเสน่ห์  โทร.๐๘๑-๙๓๒๐๕๗๒     รองอรรถพล โทร.๐๘๒-๑๒๔๗๖๕๕ 

                                  รองทพิย์อบุล โทร. ๐๘๑-๙๓๓๘๑๙๑       รองสิริชัย โทร. ๐๘๙-๙๔๑๘๔๑๕      รองวศิณ โทร. ๐๖๑-๐๒๔๖๙๓๖   



  

 
ตารางอบรมพฒันาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ๔ ภูมภิาค 

๔ – ๖  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโคราชโฮเทล อ าเภอเมอืง จงัหวดันครราชสีมา 
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพืน้ฐานแห่งประเทศไทย 

ว/ด/ป  

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 

 
 

๑๐.๒๐-๑๒.๒๐ น. 
 

๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น 
 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
 

 

๑๕.๒๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

๓ พ.ย. ๖๕  

ลงทะเบียน-รายงานตัว-รับของทีร่ะลกึ-เข้าทีพ่กั 

๔ พ.ย. ๖๕ PRETEST 
ระเบียบ/กฎหมายการศึกษา 

ผอ.โจ้ 

 
 

พัก
เบรค 

การบริหารงานวิชาการ 
ผอ.โจ้ 

 
 
 
 

 
พักกลางวัน 

  การบริหารงานวิชาการ 
                     ผอ.โจ้ 

พัก 
เบรค 

 

 

 การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

 

๕ พ.ย. ๖๕  การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานทั่วไป 
ทบทวน/POSTEST 

ผอ.โจ้ 

 

๖ พ.ย. ๖๕ PRETEST 
ความรอบรู้ส าหรับผู้บริหาร 

ผอ.เทพฤทธ์ิ 

หลักในการตีโจทย์ 
เชิงวิเคราะห์-สังเคราะห์ 

ผอ.เทพฤทธ์ิ 

เทคนิคการเลือกค าตอบ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 

ทบทวน/POSTEST 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

๑.  ลงทะเบียนตามลงิค์หรือคิวอาร์โค้ด (SCANME) https://forms.gle/6KbJgW9CbNin8uA19 
๒. จองทีพ่กัในนาม สมาคมฯ ราคาราชการ คุณปุ๊ ก โทร. ๐๖๒-๑๙๘๓๒๓๖ 
๓. สอบถามรายละเอยีดได้ที ่รองอลงกรณ์  โทร. ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕     รองเสน่ห์  โทร.๐๘๑-๙๓๒๐๕๗๒ รองอรรถพล โทร.๐๘๒-๑๒๔๗๖๕๕ 
                                              รองเชวงศักดิ์ โทร. ๐๘๑-๗๐๙๔๑๗๒ 
หมายเหตุ  วนั/เวลา การอบรมจุดที ่๓ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ทีน่ครราชสีมา อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 



 
ตารางอบรมพฒันาบุคลากรและผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่สัญจร ๔ ภูมภิาค 

๑๘ – ๒๐  พฤศจกิายน  ๒๕๖๕ ณ โรงแรมโรเยลริเวอร์  เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
สมาคมรองผู้อ านวยการสถานศึกษาการศึกษาข้ันพืน้ฐานแห่งประเทศไทย 

 

ว/ด/ป  

๐๘.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. 
 

 
 

๑๐.๒๐-๑๒.๒๐ น. 
 

๑๒.๒๐-๑๓.๐๐ น 
 

๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.  
 

 

๑๕.๒๐.๐๐-๑๘.๐๐ น. 

 ๑๗ พ.ย. ๖๕  

ลงทะเบียน-รายงานตัว-รับของทีร่ะลกึ-เข้าทีพ่กั 

๑๘ พ.ย. ๖๕ PRETEST 
ระเบียบ/กฎหมายการศึกษา 

ผอ.โจ้ 

 
 

พัก
เบรค 

การบริหารงานวิชาการ 
ผอ.โจ้ 

 
 
 
 

พักกลางวัน 

  การบริหารงานวิชาการ 
                     ผอ.โจ้ 

พัก 
เบรค 

 

 

 การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

 

๑๙ พ.ย. ๖๕  การบริหารงบประมาณ 
                     ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานบุคคล 
ผอ.โจ้ 

การบริหารงานทั่วไป 
ทบทวน/POSTEST 

ผอ.โจ้ 

 

๒๐ พ.ย. ๖๕ PRETEST 
ความรอบรู้ส าหรับผู้บริหาร 

ผอ.เทพฤทธ์ิ 

หลักในการตีโจทย์ 
เชิงวิเคราะห์-สังเคราะห์ 

ผอ.เทพฤทธ์ิ 

เทคนิคการเลือกค าตอบ 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

 

ทบทวน/POSTEST 
ผอ.เทพฤทธ์ิ 

๑.  ลงทะเบียนตามลงิค์หรือคิวอาร์โค้ด (SCANME) https://forms.gle/d9Tz5NuZ15CCK2h67   
๒. จองทีพ่กัในนาม สมาคมฯ ราคาราชการ คุณแป๋ม โทร. ๐๘๑-๙๒๕๐๘๙๙ 
๓. สอบถามรายละเอยีดได้ที ่รองอลงกรณ์  โทร. ๐๙๗-๐๕๖๓๙๒๕     รองเสน่ห์  โทร.๐๘๑-๙๓๒๐๕๗๒   รองอรรถพล โทร.๐๘๒-๑๒๔๗๖๕๕                                                    
หมายเหตุ  วนั/เวลา การอบรมจุดที ่๔ ภาคกลาง-ภาคตะวนัออก ทีก่รุงเทพมหานคร อาจปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสม 

https://forms.gle/d9Tz5NuZ15CCK2h67

