
ล าดับ อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด ต าแหน่ง หมายเหตุ
1 เทศบาลเมือง ปา่ตอง กะทู้ ภเูก็ต ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

2 องค์การบริหารส่วนต าบล กมลา กะทู้ ภเูก็ต ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

3 เทศบาลต าบล เชิงทะเล ถลาง ภเูก็ต ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

4 เทศบาลต าบล เทพกระษัตรี ถลาง ภเูก็ต ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

5 เทศบาลต าบล ศรสีุนทร ถลาง ภเูก็ต ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

6 องค์การบริหารส่วนต าบล เชิงทะเล ถลาง ภเูก็ต ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

7 เทศบาลเมือง ปราจีนบรุี เมืองปราจีนบรุี ปราจีนบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

8 เทศบาลต าบล กบนิทร์ กบนิทรบ์รุี ปราจีนบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

9 เทศบาลต าบล นาดี นาดี ปราจีนบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

10 องค์การบริหารส่วนต าบล กลาย ทา่ศาลา นครศรธีรรมราช ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

11 เทศบาลเมือง ทุ่งสง ทุ่งสง นครศรธีรรมราช ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

12 เทศบาลต าบล บณุฑรกิ บณุฑรกิ อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

13 องค์การบริหารส่วนต าบล นาโพธิ์ บณุฑรกิ อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

14 เทศบาลเมือง พิบลูมังสาหาร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

15 เทศบาลต าบล แสนสุข วารนิช าราบ อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

16 เทศบาลเมือง วารนิช าราบ วารนิช าราบ อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

17 เทศบาลต าบล บณุฑรกิ บณุฑรกิ อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

18 องค์การบริหารส่วนต าบล นาโพธิ์ บณุฑรกิ อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

19 เทศบาลเมือง พิบลูมังสาหาร พิบลูมังสาหาร อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

20 เทศบาลนคร อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

21 เทศบาลต าบล ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

22 เทศบาลต าบล หวันา เขมราฐ อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

23 เทศบาลเมือง เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

24 เทศบาลต าบล บวังาม เดชอุดม อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

25 องค์การบริหารส่วนต าบล กลาง เดชอุดม อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

26 เทศบาลต าบล ตระการพืชผล ตระการพืชผล อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

27 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

28 เทศบาลเมือง อุทยัธานี เมืองอุทยัธานี อุทยัธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

29 เทศบาลเมือง อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

30 เทศบาลต าบล ผาจุก เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

31 เทศบาลต าบล รว่มจิต ทา่ปลา อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

32 เทศบาลต าบล ศรพีนมมาศ ลับแล อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

33 เทศบาลต าบล หวัดง ลับแล อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

34 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

35 เทศบาลเมือง บา้นดุง บา้นดุง อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

36 องค์การบริหารส่วนต าบล บา้นค้อ บา้นผือ อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

37 องค์การบริหารส่วนต าบล แสงสว่าง หนองแสง อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

38 เทศบาลต าบล โคกสูง หนองหาน อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

39 เทศบาลเมือง หนองส าโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

 หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บรหิารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 รุน่ 5

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี
ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560



ล าดับ อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด ต าแหน่ง หมายเหตุ

 หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บรหิารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 รุน่ 5

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี
ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560

40 เทศบาลต าบล หนองบวั เมืองอุดรธานี อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

41 เทศบาลต าบล กุดจับ กุดจับ อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

42 เทศบาลต าบล ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

43 เทศบาลต าบล หว้ยเก้ิง กุมภวาปี อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

44 เทศบาลต าบล น้ าโสม น้ าโสม อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

45 เทศบาลต าบล โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

46 เทศบาลต าบล ปา่โมก ปา่โมก อ่างทอง ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

47 เทศบาลต าบล โคกพุทรา โพธิ์ทอง อ่างทอง ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

48 องค์การบริหารส่วนต าบล บางเจ้าฉ่า โพธิ์ทอง อ่างทอง ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

49 องค์การบริหารส่วนต าบล ชัยฤทธิ์ ไชโย อ่างทอง ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

50 เทศบาลเมือง อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

51 เทศบาลเมือง หนองบวัล าภู เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

52 เทศบาลต าบล หวันา เมืองหนองบวัล าภู หนองบวัล าภู ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

53 เทศบาลต าบล กุดดินจี่ นากลาง หนองบวัล าภู ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

54 เทศบาลต าบล นากลาง นากลาง หนองบวัล าภู ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

55 เทศบาลต าบล นาเหล่า นาวัง หนองบวัล าภู ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

56 เทศบาลเมือง หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

57 เทศบาลต าบล วัดธาตุ เมืองหนองคาย หนองคาย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

58 เทศบาลต าบล เวียงคุก เมืองหนองคาย หนองคาย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

59 เทศบาลเมือง ทา่บอ่ ทา่บอ่ หนองคาย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

60 เทศบาลต าบล ศรเีชียงใหม่ ศรเีชียงใหม่ หนองคาย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

61 เทศบาลต าบล หนองปลาปาก ศรเีชียงใหม่ หนองคาย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

62 องค์การบริหารส่วนต าบล พระพุทธบาท ศรเีชียงใหม่ หนองคาย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

63 เทศบาลเมือง สุรนิทร์ เมืองสุรนิทร์ สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

64 เทศบาลต าบล กระหาด จอมพระ สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

65 เทศบาลต าบล ทา่ตูม ทา่ตูม สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

66 เทศบาลต าบล กันตวจระมวล ปราสาท สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

67 เทศบาลต าบล รตันบรุี รตันบรุี สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

68 เทศบาลต าบล ผักไหม ศีขรภมูิ สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

69 เทศบาลต าบล แคน สนม สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

70 เทศบาลต าบล สังขะ สังขะ สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

71 เทศบาลต าบล หมื่นศรี ส าโรงทาบ สุรนิทร์ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

72 เทศบาลนคร เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

73 เทศบาลเมือง ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

74 องค์การบริหารส่วนต าบล ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

75 เทศบาลต าบล บา้นนา บา้นนาเดิม สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

76 เทศบาลเมือง นาสาร บา้นนาสาร สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

77 เทศบาลนคร สุราษฎรธ์านี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

78 เทศบาลต าบล ขุนทะเล เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)



ล าดับ อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด ต าแหน่ง หมายเหตุ

 หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บรหิารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 รุน่ 5

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี
ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560

79 เทศบาลต าบล วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

80 เทศบาลต าบล กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

81 เทศบาลต าบล ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

82 องค์การบริหารส่วนต าบล คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

83 เทศบาลต าบล เกาะพะงนั เกาะพะงนั สุราษฎรธ์านี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

84 เทศบาลเมือง สองพ่ีน้อง สองพ่ีน้อง สุพรรณบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

85 องค์การบริหารส่วนต าบล บางตาเถร สองพ่ีน้อง สุพรรณบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

86 เทศบาลต าบล สามชุก สามชุก สุพรรณบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

87 เทศบาลต าบล หนองหญา้ไซ หนองหญา้ไซ สุพรรณบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

88 เทศบาลเมือง สุพรรณบรุี เมืองสุพรรณบรุี สุพรรณบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

89 เทศบาลต าบล ทุ่งคลี เดิมบางนางบวช สุพรรณบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

90 เทศบาลต าบล บา้นโตนด คีรมีาศ สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

91 องค์การบริหารส่วนต าบล สามพวง คีรมีาศ สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

92 เทศบาลต าบล ทุ่งเสลี่ยม ทุ่งเสลี่ยม สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

93 องค์การบริหารส่วนต าบล บา้นใหมไ่ชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

94 องค์การบริหารส่วนต าบล วังน้ าขาว บ้านดา่นลานหอย สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

95 เทศบาลต าบล ศรนีคร ศรนีคร สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

96 องค์การบริหารส่วนต าบล หนองบวั ศรนีคร สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

97 เทศบาลเมือง ศรสีัชนาลัย ศรสีัชนาลัย สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

98 เทศบาลต าบล ศรสี าโรง ศรสี าโรง สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

99 องค์การบริหารส่วนต าบล เกาะตาเลี้ยง ศรสี าโรง สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

100 เทศบาลเมือง สวรรคโลก สวรรคโลก สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

101 เทศบาลต าบล บา้นสวน เมืองสุโขทยั สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

102 องค์การบริหารส่วนต าบล บา้นหลุม เมืองสุโขทยั สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

103 องค์การบริหารส่วนต าบล ยางซ้าย เมืองสุโขทยั สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

104 องค์การบริหารส่วนต าบล ปา่แฝก กงไกรลาศ สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

105 เทศบาลต าบล ทุ่งหลวง คีรมีาศ สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

106 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทยั เมืองสุโขทยั สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

107 เทศบาลเมือง สุโขทยัธานี เมืองสุโขทยั สุโขทยั ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

108 เทศบาลเมือง วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

109 เทศบาลเมือง อรญัญประเทศ อรญัประเทศ สระแก้ว ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

110 เทศบาลต าบล ฟากหว้ย อรญัประเทศ สระแก้ว ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

111 เทศบาลเมือง กระทุ่มแบน กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

112 เทศบาลต าบล สวนหลวง กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

113 องค์การบริหารส่วนต าบล คลองมะเดื่อ กระทุ่มแบน สมุทรสาคร ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

114 เทศบาลเมือง สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

115 เทศบาลต าบล อัมพวา อัมพวา สมุทรสงคราม ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

116 เทศบาลเมือง พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

117 เทศบาลเมือง ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)



ล าดับ อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด ต าแหน่ง หมายเหตุ

 หลักสูตร ผู้ช่วยผู้บรหิารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 รุน่ 5

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี
ระหว่างวันที่ 2 - 6 มิถุนายน 2560

118 เทศบาลเมือง สตูล เมืองสตูล สตูล ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

119 เทศบาลต าบล คลองขุด เมืองสตูล สตูล ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

120 องค์การบริหารส่วนต าบล ทุ่งบหุลัง ทุ่งหว้า สตูล ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

121 เทศบาลนคร หาดใหญ่ หาดใหญ่ สงขลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

122 เทศบาลเมือง คลองแห หาดใหญ่ สงขลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

123 เทศบาลเมือง ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

124 เทศบาลเมือง ทุ่งต าเสา หาดใหญ่ สงขลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

125 เทศบาลต าบล พะตง หาดใหญ่ สงขลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

126 เทศบาลเมือง เลย เมืองเลย เลย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

127 เทศบาลต าบล นาดินด า เมืองเลย เลย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

128 เทศบาลต าบล นาโปง่ เมืองเลย เลย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

129 เทศบาลต าบล นาอ้อ เมืองเลย เลย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

130 เทศบาลต าบล นาอาน เมืองเลย เลย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

131 เทศบาลต าบล เชียงคาน เชียงคาน เลย ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

132 เทศบาลเมือง ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

133 เทศบาลต าบล บา้นกลาง เมืองล าพูน ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

134 เทศบาลต าบล บา้นแปน้ เมืองล าพูน ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

135 เทศบาลต าบล อุโมงค์ เมืองล าพูน ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

136 เทศบาลต าบล ทุ่งหวัช้าง ทุ่งหวัช้าง ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

137 เทศบาลต าบล บา้นธิ บา้นธิ ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

138 องค์การบริหารส่วนต าบล หว้ยยาบ บา้นธิ ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

139 เทศบาลต าบล ทากาศ แม่ทา ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

140 เทศบาลต าบล ปา่ไผ่ ลี้ ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

141 เทศบาลต าบล วังผาง เวียงหนองล่อง ล าพูน ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

142 เทศบาลต าบล โคกส าโรง โคกส าโรง ลพบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

143 องค์การบริหารส่วนต าบล หนองแขม โคกส าโรง ลพบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

144 เทศบาลต าบล ล านารายณ์ ชัยบาดาล ลพบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

145 เทศบาลต าบล บางงา ทา่วุ้ง ลพบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

146 องค์การบริหารส่วนต าบล เขาสมอคอน ทา่วุ้ง ลพบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

147 เทศบาลเมือง บา้นหมี่ บา้นหมี่ ลพบรุี ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

148 เทศบาลเมือง เบตง เบตง ยะลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

149 เทศบาลต าบล บาลอ รามัน ยะลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)

150 เทศบาลต าบล เมืองรามันห์ รามัน ยะลา ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ)



 

หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 

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

1. ปรัชญา มุ่งพัฒนาผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการให้สามารถบริหารจัดการศึกษาและสถานศึกษา 
               ได้อย่างมืออาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล 
ด้วยคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560-2574 โดยเน้นความส าคัญ 3 ด้าน 

คือ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน คนเป็นศูนย์กลางและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนา 
สู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ.2575 (มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน) โดยก าหนดกรอบทิศทางการพัฒนาการศึกษาและ
การเรียนรู้ส าหรับพลเมืองทุกช่วงวัย ตั้งแต่เกิดจนตลอดชีวิต การมุ่งเน้นการประกันโอกาส  ความเสมอภาค 
ทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาเพ่ือการมีงานท าและสร้างงานได้ภายใต้บริบท
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมี 
ความเป็นพลวัต ภายใต้สังคมแห่งปัญญา (Wisdom-Based Society) สังคมแห่งการเรียนรู้ (Lifelong Learning 
Society) และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ (Supportive Learning Environment) พลเมือง
สามารถแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วในอีก ๑๕ ปีข้างหน้า รวมทั้งรัฐบาลได้ก าหนดนโยบายให้
มีการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้พิจารณาเห็นถึงความส าคัญ
ของการพัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพ้ืนฐานส าคัญของการพัฒนาคุณภาพ
คนในอนาคตและพิจารณาเห็นว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีบทบาทส าคัญที่จะท าหน้าที่ในการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านการศึกษาของท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ จึงได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : 
ประเทศไทย 4.0 ขึ้น ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจกรอบยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับกระทรวงมหาดไทยและ
ระดับท้องถิ่น กระบวนงานการบริหารจัดการสถานศึกษาของท้องถิ่น และระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจการพัฒนาโรงเรียนบนฐานความรู้ของศาสตร์บริหารการศึกษา
ตามแนวทางของศาสตร์พระราชาและตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 และ
การพัฒนาสถานศึกษาโดยการยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ  

4. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
4.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบยุทธศาสตร์การศึกษา ระดับกระทรวงมหาดไทยและ
ระดับท้องถิ่น กระบวนงานการบริหารจัดการสถานศึกษาของท้องถิ่น และระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

/4.2 ผู้เข้ารับ... 
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4.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านบริหารสถานศึกษาได้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนบนฐานความรู้ของศาสตร์บริหารการศึกษาตามแนวทางของศาสตร์พระราชา
และตามแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพ่ือการศึกษา
คุณภาพยุค 4.0 

5. กลุ่มเป้าหมาย  ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการ จ านวน 120 คน 

6. เนื้อหาหลักสูตร และระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 5 วัน (จ านวน 12 วิชา  36 ชัว่โมง) 

หมวดวิชา ชื่อวิชา 
 

จ านวนชั่วโมง 
 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จ านวน 5 วิชา  

15 ชั่วโมง 

 

1. วิชาแนวโน้มการศึกษาของประเทศไทยระยะ 15 ปี  
    (พ.ศ. 2560 – 2574) 

3 

2. วิชาการบริหารจัดการการเรียนรู้ของสถานศึกษาองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่นในศตวรรษที่ 21 

3 

3. วิชากระบวนงานการบริหารจัดการสถานศึกษาของท้องถิ่น 3 
4. วิชาจากยุทธศาสตร์ชาติสู่ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 
    องค์กรปกครองท้องถิ่นยุคการศึกษาไทย 4.0 
    (วิทยากร : ผอ.สบ.พถ.) 

3 

5. วิชาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    (วิทยากร : ผอ.สบ.พถ.) 

3 
 

หมวดวิชา 
ศาสตร์พระราชา 
จ านวน 2 วิชา  

6 ชั่วโมง 

1. วิชาการบริหารจัดการงานตามศาสตร์พระราชา 3 
 
2. วิชาการพัฒนาโรงเรียนตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
3 

หมวดวิชาเฉพาะ
จ านวน 5 วิชา  

15 ชั่วโมง 
 
 

1. วิชาผู้บรหิารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อการศึกษาคุณภาพยุค 4.0 3 
2. วิชาการจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในบริบทการพัฒนา          
    ประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 

3 

3. วิชาการพัฒนาสถานศึกษาด้วยแนวคิดฐานวิจัย 3 
4. วิชานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 3 
5. วิชาวิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษาของประเทศในกลุ่มอาเซียน 
    เปรียบเทียบบริบทประเทศไทย 

3 

7. ระยะเวลาในการอบรม  5 วัน 

8. แนวทางในการด าเนินงาน  อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบข้อชักถาม 

9. สถานที่ด าเนินการ  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 



หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

          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. 

วันศุกร์ 
(1) 

ลงทะเบียน 

วิชาแนวโน้มการศึกษาของ
ประเทศไทยระยะ 15 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2574) 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชาการบริหารจัดการ 
การเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ในศตวรรษท่ี 21 

 

วิชากระบวนงานการบริหารจัดการ
สถานศึกษาของท้องถิ่น 

วันเสาร์ 
(2) 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชาจากยุทธศาสตร์ชาติสู่ทิศทางในการพัฒนาการศึกษา 

องค์กรปกครองท้องถิ่นยุคการศึกษาไทย 4.0 
 

วิชาระบบประกันคุณภาสถานศึกษา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

วิชาการบริหารจัดการงาน 
ตามศาสตร์พระราชา 

 
วันอาทิตย์ 

(3) วิชาการพัฒนาโรงเรียน 
ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชาผู้บริหารสถานศึกษา 

ในศตวรรษท่ี 21  
เพ่ือการศึกษาคุณภาพยุค 4.0 

 

วิชาการจัดหลักสูตรสถานศึกษา 
ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญในบริบท 

การพัฒนาประเทศสู่ประเทศไทย 4.0 

วันจันทร์ 
(4) 

วิชาการพัฒนาสถานศึกษาด้วยแนวคิดฐานวิจัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชานวัตกรรมการบริหารจัดการ
สถานศึกษาเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน 

วิชาวิเคราะห์บริบทการจัดการศึกษา
ของประเทศในกลุ่มอาเซียน

เปรียบเทียบบริบทประเทศไทย 
 

วันอังคาร 
(5) 

พิธีปิด 
 

 



   



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่5 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        10,900  บาท (หนึ่งหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :                ผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่5 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          10,900  บาท 
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      หนึ่งหม่ืนเก้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรมภายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

      

       

             

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (ฝ่ายวิชาการ) : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 5  

ระหว่างวันที่ 2 – 6 มิถุนายน 2560 
 
 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ......................................................................................................... ....................................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก............................................................................................... ....................                                                                                                          

ต าแหน่ง.......................................................................................................................................................................... 

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….……….......................................................................... 

อ าเภอ............................................................................จังหวัด....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ผู้ประสานงาน..................................................................... 

E-mail…………………………………………………………………………………..โทรศัพท์ส านักงาน..................................................  
 
 
 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2191-4804                     
     หรือ E-mail ammy_sw@live.com 
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นายศราวุธ สุวรรณรูป โทรศัพท ์09-0678-0187 
  3. กรุณาส่งข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 
 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก    

ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน 

๒. การแต่งกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์

๓. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้ 
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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