
กําหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้มหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
 

เวลา 
08.30– 09.30 น. 09.30 – 10.30 น. 10.30 - 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.30 น. 17.00 – 18.00 น. 18.00 – 20.00 น. 

วันที่ 

 
19 พ.ค. 57 
28พ.ค. 57 

ลงทะเบียน 

 
พิธีเปิดและ 

บรรยายพิเศษ 
โดย 

เลขาธิการ ก.ค.ศ. 

อภิปรายเรื่อง
ความสําคัญของระบบ
สารสนเทศเพื่อการ

บริหารสมรรถนะของ
ข้าราชการครูและ

บุคลากร 
ทางการศึกษา  

โดย  
นายวิวัฒน์  แหวนหล่อ 
นายชําเรือง เรืองขํา 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

การประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบตัิเรื่อง 
การจัดทําและปรับปรุงทะเบียนประวัติ

ตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยระบบ
ทะเบียนประวัติ ก.พ. 7 อิเล็กทรอนิกส์ 

สําหรับเขตพื้นที่การศึกษา 
โดย 

นายวชัร์ชัย สวุรรณไตร  
นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ 
นายเขมรินทร์  จงวิทยาด ี

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รเย

็น 

การประชุมชี้แจงและ
ฝึกปฏิบัติเรื่อง 

การจัดทําฯ (ต่อ) 
โดย 

นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร  
นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ 
นายเขมรินทร์  จงวิทยาดี 

20 พ.ค. 57 
29 พ.ค. 57 

การประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบตัิเรื่อง 
การตรวจสอบข้อมูลทะเบียนประวัติ (ก.พ. 7)  

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์
โดย 

นายวชัร์ชัย สวุรรณไตร  
นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ 
นายเขมรินทร์  จงวิทยาด ี

การประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบตัิเรื่อง 
การจําหน่ายและบรรจุข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
โดย 

นายวชัร์ชัย สวุรรณไตร  
นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ 
นายเขมรินทร์  จงวิทยาด ี

การประชุมชี้แจงและ
ฝึกปฏิบัติเรื่อง 

การจําหน่ายฯ (ต่อ) 
โดย 

นายวัชร์ชัย สุวรรณไตร  
นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ 
นายเขมรินทร์  จงวิทยาดี 

21 พ.ค. 57 
30 พ.ค. 57  

 

การประชุมชี้แจงและฝึกปฏิบตัิเรื่อง 
ระบบเลื่อนเงนิเดือน, ระบบการออกคําสัง่ สาํหรับเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 

โดย 
นายวชัร์ชัย สวุรรณไตร  

นายอภิชาติ  บุญประเสริฐ 
นายเขมรินทร์  จงวิทยาด ี

 
สรุปผลการฝึกอบรม ถาม/ตอบ 

และพิธีปิด 
 

หมายเหตุ  - กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 - พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น. 



รายชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้ม 
หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 1  

ณ  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  (ภาคกลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก) 
ระหว่างวันท่ี 19 - 21 พฤษภาคม 2557  

 
 

1. สพป.กรุงเทพมหานคร 2. สพป.พิจิตร เขต 2 
3. สพป.นนทบุรี เขต 1 4. สพป.พิษณุโลก เขต 1 
5. สพป.ปทุมธานี เขต 1 6. สพป.พิษณุโลก เขต 3 
7. สพป.นครปฐม เขต 1 8. สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 
9. สพป.สมุทรสาคร 10. สพป.ลาํพูน เขต 1 
11. สพป.สมุทรสงคราม 12. สพป.เชียงใหม่ เขต 1 
13. สพป.กาญจนบุรี เขต 1 14. สพป.เชียงใหม่ เขต 2 
15. สพป.สระบุรี เขต 1 16. สพป.เชียงใหม่ เขต 4 
17. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 18. สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 
19. สพป.ชัยนาท 20. สพป.แพร่ เขต 1 
21. สพป.อุทัยธานี เขต 1 22. สพป.เชียงราย เขต 1 
23. สพป.นครสวรรค์ เขต 1 24. สพป.เชียงราย เขต 2 
25. สพป.นครสวรรค์ เขต 2 26. สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 
27. สพป.กําแพงเพชร เขต 1 28. สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
29. สพป.ตาก  เขต 1 30. สพป.ชลบุรี เขต 1 
31. สพป.สุโขทยั เขต 1 32. สพป.ระยอง เขต 1 
33. สพป.จันทบุรี เขต 1 34. สพป.ตราด 
35. สพม.1 (กรุงเทพมหานคร) 
36. สพม.3 (จังหวัดนนทบุรี,จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 
37. สพม.4 (จังหวัดปทุมธาน,ีจังหวัดสระบุรี) 
38. สพม.5 (จังหวัดอ่างทอง,จังหวัดชัยนาท,จังหวัดลพบุรี,จังหวัดสิงห์บุรี) 
39. สพม.7 (จังหวัดปราจีนบุรี,จังหวัดนครนายก,จังหวัดสระแก้ว) 
40. สพม.8 (จังหวัดราชบุรี,จังหวัดกาญจนบุรี) 
41. สพม.9 (จังหวัดนครปฐม,จังหวัดสุพรรณบุรี) 
42. สพม.18  (จังหวัดชลบุรี,จังหวัดระยอง) 
43. สพม.34 (จังหวัดเชียงใหม่,จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 
44. สพม.37 (จังหวัดแพร่,จังหวัดนา่น) 
45. สพม.39 (จังหวัดอุตรดิตถ์,จังหวัดพิษณุโลก) 
46. สพม.40 (จังหวัดเพชรบูรณ์) 
47. สพม.42 (จังหวัดนครสวรรค์,จังหวัดอุทัยธานี) 

  



รายชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้ม 
หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 1  

ณ  ณ  โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  (ภาคกลาง เหนือ ใต้ ตะวันออก) 
ระหว่างวันท่ี 19 - 21 พฤษภาคม 2557  

 
 

1. สพป.นราธิวาส เขต 3 
2. สพป.ปัตตานี เขต 2 
3. สพป.สตูล 
4. สพป.ยะลา เขต 1 
5. สพป.นราธิวาส เขต 1 
6. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 
7. สพป.สงขลา เขต 2 
8. สพป.พัทลุง เขต 2 
9. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 
10. สพม.16 (จังหวัดสตูล,จังหวัดสงขลา) 
11. สพม.12 (จังหวัดนครศรีธรรมราช,จังหวัดพัทลุง) 
12. สพม.11 (จังหวัดชุมพร,จังหวัดสุราษฎร์ธาน)ี 
13. สพป.สงขลา เขต 1 
14. สพป.ภูเก็ต 
15. สพม.13 (จังหวัดกระบี่,จังหวัดตรัง) 
16. สพป.พังงา 
17. สพป.ตรัง เขต 1 
18. สพป.ระนอง 
19. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
20. สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



รายชื่อสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอย่างเข้ม 
หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีประจําสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 3  

ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
ระหว่างวันท่ี 28 - 30 พฤษภาคม 2557  

 
 

1. สพป.ขอนแก่น เขต 1 
2. สพป.อุดรธานี เขต 1 
3. สพป.อุดรธานี เขต 2 
4. สพป.อุดรธานี เขต 4 
5. สพป.สกลนคร เขต 1 
6. สพป.สกลนคร เขต 3 
7. สพป.เลย เขต 2 
8. สพป.หนองบัวลาํภู เขต 2 
9. สพป.หนองคาย เขต 1 
10. สพป.มหาสารคาม เขต 1 
11. สพป.มหาสารคาม เขต 3 
12. สพป.ยโสธร เขต 2 
13. สพป.นครพนม เขต 1 
14. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
15. สพป.อุบลราชธานี  เขต 1 
16. สพป.อุบลราชธานี เขต 5 
17. สพป.ศรีสะเกษ เขต 2  
18. สพป.นครราชสีมา เขต 1 
19. สพป.นครราชสีมา เขต 3 
20. สพป.นครราชสีมา เขต 5 
21.สพป.สุรินทร์ เขต 1 
22. สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 
23. สพม.19 (จังหวัดหนองบัวลําภู,จังหวัดเลย) 
24. สพม.23 (จังหวัดสกลนคร) 
25. สพม.22 (จังหวัดนครพนม,จังหวัดมุกดาหาร) 
26. สพม.25 (จังหวัดขอนแก่น)  
27. สพม.27 (จังหวัดร้อยเอ็ด) 
28. สพม.28 (จังหวัดยโสธร,จังหวัดศรีสะเกษ) 
29. สพม.29 (อุบลราชธานี) 
30. สพม.30 (จังหวัดชัยภูมิ) 
31. สพม.31 (นครราชสีมา) 
32. สพม.32 (จังหวัดบุรีรัมย์) 
33. สพม.33 (จังหวัดสุรินทร์) 

 



รายชื�อสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาที�เขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการอยา่งเขม้ 
หลกัสูตรเจา้หนา้ที�ประจาํสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� 1 

ณ  โรงแรมเดอะทวนิทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร  (ภาคกลาง เหนือ ใต ้ตะวนัออก) 
ระหวา่งวนัที� 19 - 21 พฤษภาคม 2557 

 

 

สพป.กรุงเทพมหานคร สพป.พิจิตร เขต 2 สพป.นนทบุรี เขต 1 สพป.พิษณุโลก เขต 1 สพป.ปทุมธานี เขต 1  สพป.พิษณุโลก เขต 3 สพป.นครปฐม เขต 1
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 สพป.สมุทรสาคร สพป.ลาํพนู เขต 1   สพป.สมุทรสงครามสพป.เชียงใหม่ เขต 1 สพป.กาญจนบุรี เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 2 สพป.
สระบุรี เขต 1 สพป.เชียงใหม่ เขต 4 สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 สพป.ชยันาท สพป.แพร่ เขต 1 สพป.อุทยัธานี เขต 1 สพป.
เชียงราย เขต 1 สพป.นครสวรรค ์เขต 1 สพป.เชียงราย เขต 2 สพป.นครสวรรค ์เขต 2 สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 สพป.กาํแพงเพชร เขต 1สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 
สพป.ตาก  เขต 1 สพป.ชลบุรี เขต 1 สพป.สุโขทยั เขต 1 สพป.ระยอง เขต 1 สพป.จนัทบุรี เขต 1 สพป.ตราด สพม.1 สพม.3 สพม.4  สพม.5  สพม.7 สพม.8  
สพม.9 สพม.18  สพม.34 สพม.37  สพม.39 สพม.40 สพม.42 สพป.นราธิวาส เขต 3 สพป.ปัตตานี เขต 2 สพป.สตูล สพป.ยะลา เขต 1 สพป.นราธิวาส เขต 1 
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 สพป.สงขลา เขต 2 สพป.พทัลุง เขต 2 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 สพม.16 สพม.12  สพม.11 สพป.สงขลา เขต 1 สพป.ภูเก็ต    
สพม.13 พป.พงังา สพป.ตรัง เขต 1สพป.ระนอง สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1 สพป.ประจวบคีรีขนัธ์ เขต 2 
 
  

รายชื�อสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาที�เขา้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการอยา่งเขม้ 
หลกัสูตรเจา้หนา้ที�ประจาํสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา ครั� งที� 2 

ณ โรงแรมเจริญธานี จงัหวดัขอนแก่น (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ) 
ระหวา่งวนัที� 28 - 30 พฤษภาคม 2557 

 

 

สพป.ขอนแก่น เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 1 สพป.อุดรธานี เขต 2 สพป.อุดรธานี เขต 4 สพป.สกลนคร เขต 1สพป.สกลนคร เขต 3 สพป.เลย เขต 2 สพป.
หนองบวัลาํภู เขต 2 สพป.หนองคาย เขต 1 สพป.มหาสารคาม เขต 1สพป.มหาสารคาม เขต 3 สพป.ยโสธร เขต 2 สพป.นครพนม เขต 1 สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 
สพป.อุบลราชธานี  เขต 1สพป.อุบลราชธานี เขต 5 สพป.ศรีสะเกษ เขต 2 สพป.นครราชสีมา เขต 1 สพป.นครราชสีมา เขต 3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 สพป.
สุรินทร์ เขต 1 สพป.บุรีรัมย ์เขต 1 สพม.19 สพม.23 สพม.22 สพม.25 สพม.27 สพม.28 สพม.29 สพม.30 สพม.31 สพม.32 สพม.33  
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	++รายชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่1และ2.pdf

