
ที่ จังหวัด อําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น ชื่อสถานศึกษา ตําแหนงผูเขารับการอบรม หมายเหตุ

1 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อบจ.กําแพงเพชร รร.องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ผูอํานวยการสถานศกึษา

2 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ชองลม รร.เทศบาลชองลม ผูอํานวยการสถานศึกษา

3 กําแพงเพชร ลานกระบือ ทต.ลานกระบือ รร.เทศบาลลานกระบือ ผูอํานวยการสถานศกึษา

4 ขอนแกน เมอืงขอนแกน ทม.บานทุม รร.เทศบาลบานทุม* ผูอํานวยการสถานศกึษา

5 ขอนแกน เมอืงขอนแกน ทต.ทาพระ รร.เทศบาลทาพระ ผูอํานวยการสถานศกึษา

6 ขอนแกน เมอืงขอนแกน ทต.บานเปด รร.เทศบาลบานเปด ผูอํานวยการสถานศึกษา

7 ขอนแกน เมอืงขอนแกน ทต.พระลับ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลพระลับ ผูอํานวยการสถานศกึษา

8 ขอนแกน เมอืงขอนแกน ทต.สําราญ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสําราญ ผูอํานวยการสถานศึกษา

9 ขอนแกน โคกโพธ์ิไชย ทต.โพธิ์ไชย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโพธ์ิไชย ผูอํานวยการสถานศกึษา

10 ขอนแกน นํ้าพอง ทต.กุดน้ําใส รร.เทศบาลกุดน้ําใส ผูอํานวยการสถานศึกษา

11 ขอนแกน นํ้าพอง ทต.น้ําพอง รร.เทศบาลนํ้าพองภูริพัฒน ผูอํานวยการสถานศึกษา

12 ขอนแกน นํ้าพอง ทต.มวงหวาน รร.เทศบาลคําใหญปนนํ้าใจ ผูอํานวยการสถานศึกษา

13 ขอนแกน นํ้าพอง ทต.ลําน้ําพอง รร.เทศบาลลาํน้ําพอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

14 ขอนแกน บานไผ ทม.บานไผ รร.เทศบาล 2 อนุบาลสาธิต ผูอํานวยการสถานศึกษา

15 จันทบุรี ขลุง ทม.ขลุง รร.เทศบาลเมืองขลุง ๒ ผูอํานวยการสถานศึกษา

16 จันทบุรี ทาใหม ทม.ทาใหม รร.เทศบาลบานปาแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา

17 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางวัวคณารักษ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบางวัวคณารักษ ผูอํานวยการสถานศกึษา

18 ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ ทต.เทพราช รร.เทศบาลเทพราชบุรีรมย ผูอํานวยการสถานศกึษา

19 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต รร.วัดบางมะเฟอง ผูอํานวยการสถานศกึษา

20 ชลบุรี ศรีราชา ทม.ศรีราชา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา ผูอํานวยการสถานศึกษา

21 ชลบุรี ศรีราชา อบต.บอวิน รร.บานพันเสด็จใน ผูอํานวยการสถานศึกษา

22 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน รร.เทศบาลวัดดานประชากร ผูอํานวยการสถานศึกษา

23 ชุมพร หลังสวน ทม.หลังสวน รร.อุดมวิทยากร ผูอํานวยการสถานศึกษา

24 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บานดู รร.เทศบาล 1 (เฉลิมพระเกียรติฯ บานปาซาง) ผูอํานวยการสถานศกึษา

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุนที่ 1 (เพิ่มเติม)

ระหวางวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
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25 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.ทาสุด รร.อนุบาลตําบลทาสุด ผูอํานวยการสถานศึกษา

26 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมกรณ รร.องคการบริหารสวนตําบลแมกรณ ผูอํานวยการสถานศึกษา

27 เชียงราย เมืองเชียงราย อบต.แมขาวตม รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม ผูอํานวยการสถานศกึษา

28 เชียงราย ขุนตาล ทต.ปาตาล รร.เทศบาลตําบลปาตาล ผูอํานวยการสถานศึกษา

29 เชียงราย เชียงของ ทต.เวียงเชียงของ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงของ ผูอํานวยการสถานศกึษา

30 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเวียงเชียงแสน ผูอํานวยการสถานศกึษา

31 เชียงราย เชียงแสน อบต.บานแซว รร.เทศบาลตําบลบานแซว ผูอํานวยการสถานศกึษา

32 เชียงราย เชียงแสน อบต.ศรีดอนมูล รร.อบต.ศรีดอนมูล (บานดายปาราษฎรดํารง) ผูอํานวยการสถานศกึษา

33 เชียงราย เทงิ ทต.บานปลอง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานปลอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

34 เชียงราย เทงิ ทต.เวียงเทิง รร.เทศบาลตําบลเวียงเทิง ผูอํานวยการสถานศกึษา

35 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแงะ รร.เทศบาล 1 (สันติสุข) ผูอํานวยการสถานศกึษา

36 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแงะ รร.เทศบาล 2 (สามัคคีราษฏรรังสรรค) ผูอํานวยการสถานศกึษา

37 เชียงราย ปาแดด ทต.ปาแดด รร.เทศบาล 1 (ปาแดด) ผูอํานวยการสถานศกึษา

38 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองปาครั่ง รร.อนุบาลหนองปาครั่ง ผูอํานวยการสถานศึกษา

39 เชียงใหม เมืองเชียงใหม ทต.หนองปาครั่ง รร.อนุบาลหนองปาครั่ง ๒ ผูอํานวยการสถานศึกษา

40 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง รร.เทศบาลจอมทอง ๑ (ชุมชนบานขวงเปาเหนือ) ผูอํานวยการสถานศกึษา

41 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต.หนองหัวฟาน รร.เทศบาลหนองหัวฟาน ผูอํานวยการสถานศกึษา

42 นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเมืองคง ผูอํานวยการสถานศกึษา

43 นครราชสีมา จักราช ทต.จักราช รร.เทศบาลตําบลจักราช ผูอํานวยการสถานศกึษา

44 นครราชสีมา โชคชัย ทต.ดานเกวียน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลดานเกวียน ผูอํานวยการสถานศึกษา

45 นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง รร.เทศบาลตําบลโนนแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา

46 นครราชสีมา โนนแดง ทต.โนนแดง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโนนแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา

47 นครราชสีมา โนนแดง อบต.โนนแดง รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลโนนแดง ผูอํานวยการสถานศกึษา

48 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ตลาดแค รร.เทศบาลตลาดแค ผูอํานวยการสถานศึกษา
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49 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 1 รัฐราษฎรสงเคราะห ผูอํานวยการสถานศกึษา

50 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 2 รัฐราษฎรบํารุง ผูอํานวยการสถานศึกษา

51 นครราชสีมา โนนสูง ทต.โนนสูง รร.เทศบาล 3 รัฐราษฎรพัฒนา ผูอํานวยการสถานศกึษา

52 นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย รร.เทศบาลหนองบัวลาย ผูอํานวยการสถานศึกษา

53 นครราชสีมา บัวลาย ทต.หนองบัวลาย รร.อนุบาลเทศบาลหนองบัวลาย ผูอํานวยการสถานศึกษา

54 นครราชสีมา บัวใหญ ทม.บัวใหญ รร.เทศบาล 1 บานบัวใหญ ผูอํานวยการสถานศึกษา

55 นครราชสีมา ปกธงชัย ทต.ตะขบ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลตะขบ ผูอํานวยการสถานศึกษา

56 นครราชสีมา ปากชอง ทม.ปากชอง รร.เทศบาล 2 บานหนองกะจะ (ธง-นิรมลอุปถัมภ) ผูอํานวยการสถานศกึษา

57 บึงกาฬ เซกา ทต.ทาสะอาด รร.เทศบาลทาสะอาด ผูอํานวยการสถานศกึษา

58 บึงกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา รร.เทศบาลตําบลศรีพนา ผูอํานวยการสถานศึกษา

59 บึงกาฬ เซกา อบต.ปงไฮ รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตาํบลปงไฮ ผูอํานวยการสถานศกึษา

60 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงโขงหลง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบึงโขงหลง ผูอํานวยการสถานศึกษา

61 บึงกาฬ ปากคาด ทต.ปากคาด รร.เทศบาลปากคาด ผูอํานวยการสถานศกึษา

62 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย อบจ.บุรีรัมย รร.หนองขมารวิทยาคม ผูอํานวยการสถานศกึษา

63 บุรีรัมย นาโพธิ์ ทต.นาโพธิ์ รร.เทศบาลตําบลนาโพธิ์ ผูอํานวยการสถานศกึษา

64 บุรีรัมย โนนดินแดง ทต.โนนดนิแดง รร.เทศบาลตําบลโนนดนิแดง ผูอํานวยการสถานศึกษา

65 บุรีรัมย ประโคนชัย ทต.ประโคนชัย รร.เทศบาลตําบลประโคนชัย ผูอํานวยการสถานศึกษา

66 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงยี่โถ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบึงยี่โถ ๑ ผูอํานวยการสถานศึกษา

67 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงยี่โถ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบึงยี่โถ ๒ ผูอํานวยการสถานศึกษา

68 ปทุมธานี ธัญบุรี ทม.บึงยี่โถ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบึงยี่โถ ๓ ผูอํานวยการสถานศึกษา

69 ปทุมธานี ลําลูกกา อบต.ลําลูกกา รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลลําลูกกา ผูอํานวยการสถานศกึษา

70 พระนครศรีอยุธยา ทาเรือ ทต.ทาหลวง รร.เทศบาลวัดถลุงเหล็ก ผูอํานวยการสถานศกึษา

71 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก รร.วัดวิเวกวายุพัด ผูอํานวยการสถานศึกษา

72 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บานสราง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานสราง ผูอํานวยการสถานศึกษา
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73 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลปราสาททอง ผูอํานวยการสถานศกึษา

74 พระนครศรีอยุธยา บานแพรก ทต.บานแพรก รร.เทศบาลวัดหลวงพอเขียว ผูอํานวยการสถานศึกษา

75 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.เจาเจ็ด รร.เทศบาลวัดเจาเจ็ดนอก ผูอํานวยการสถานศึกษา

76 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดบางนมโค (ปานอุทิศ) ผูอํานวยการสถานศกึษา

77 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.บางนมโค รร.เทศบาลวัดสุธาโภชน (ไวทยวรวิทย) ผูอํานวยการสถานศกึษา

78 พระนครศรีอยุธยา เสนา ทต.สามกอ รร.วัดสามกอ ผูอํานวยการสถานศกึษา

79 พระนครศรีอยุธยา เสนา อบต.รางจรเข รร.องคการบริหารสวนตําบลรางจรเข (เจาคุณเชิด อุปถัมภ) ผูอํานวยการสถานศกึษา

80 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.เขาพระงาม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเขาพระงาม ผูอํานวยการสถานศึกษา

81 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.โคกตูม รร.เทศบาล 1 (ซอย 6) ผูอํานวยการสถานศกึษา

82 ลพบุรี โคกสําโรง อบต.หนองแขม รร.บานหนองไผ ผูอํานวยการสถานศกึษา

83 ลพบุรี ชัยบาดาล ทต.ลํานารายณ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลํานารายณ ผูอํานวยการสถานศึกษา

84 ลพบุรี ทาวุง ทต.บางงา รร.เทศบาลบางงา ผูอํานวยการสถานศึกษา

85 ลพบุรี ทาวุง อบต.เขาสมอคอน รร.อนุบาลพระศรีอารย ผูอํานวยการสถานศึกษา

86 ลพบุรี หนองมวง ทต.หนองมวง รร.เทศบาลตําบลหนองมวง ผูอํานวยการสถานศกึษา

87 สระบุรี แกงคอย ทม.แกงคอย รร.เทศบาลพัฒนา ผูอํานวยการสถานศึกษา

88 สระบุรี แกงคอย ทม.แกงคอย รร.เทศบาลวัดแกงคอย ผูอํานวยการสถานศกึษา

89 สระบุรี แกงคอย ทม.ทับกวาง รร.เทศบาลทับกวาง 1 สมุหพรอม ผูอํานวยการสถานศึกษา

90 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค รร.เทศบาล 5 วัดเกาะกลาง ผูอํานวยการสถานศึกษา

91 สระบุรี หนองแค อบต.หนองปลาหมอ รร.องคการบริหารสวนตาํบลหนองปลาหมอ (วัดหนองปลากะดี่) ผูอํานวยการสถานศกึษา

92 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองโดน ผูอํานวยการสถานศึกษา

93 สุโขทัย เมืองสโุขทัย อบจ.สุโขทัย รร.วัดคลองโปง (ธรรมภาณบํารุง) ผูอํานวยการสถานศกึษา

94 สุโขทัย เมืองสโุขทัย อบจ.สุโขทัย รร.วัดวังสวรรค ผูอํานวยการสถานศึกษา

95 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.ในเมอืง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลในเมือง ผูอํานวยการสถานศึกษา

96 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.เมืองบางขลัง รร.บานวงพระจันทร ผูอํานวยการสถานศึกษา



ที่ จังหวัด อําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น ชื่อสถานศึกษา ตําแหนงผูเขารับการอบรม หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุนที่ 1 (เพิ่มเติม)

ระหวางวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

97 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.คลองยาง รร.บานคลองวังทอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

98 สุโขทัย สวรรคโลก อบต.ยานยาว รร.วัดทาชาง ผูอํานวยการสถานศึกษา

99 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อบต.บางตาเถร รร.องคการบริหารสวนตําบลบางตาเถร ผูอํานวยการสถานศกึษา

100 สุพรรณบุรี หนองหญาไซ ทต.หนองหญาไซ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองหญาไซ ผูอํานวยการสถานศกึษา



๑ 

 
 
 

หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย  ๔.๐  
(Training program for School Administrators : Thailand ๔.๐) 

********************************** 
๑. ปรัชญา มุ่งพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 
๒. หลักการและเหตุผล  

ในยุคของสังคมฐานปัญญาบุคลากรในทุกวิชาชีพต้องเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าด ารง
ต าแหน่งบริหารระดับต่างๆ อย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไปช่วงระยะหนึ่งก าลังคนในองค์กรทุกระดับรวมถึงผู้บริหาร    
ต้องเข้ารับการพัฒนาในระดับสูงเพ่ือปรับกระบวนทัศน์ สร้างวิสัยทัศน์ และสร้างสรรค์แนวคิดการท างานเพ่ือพัฒนางาน
และองค์กรของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   

ผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผชิญกับการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางานเช่นกัน 
กล่าวคือ ประการแรก การจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนงานหลักของสถานศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของวิถีโลกและประเทศ ประการที่สอง  ศูนย์กลางของการบริหารจัดการเปลี่ยนไปจากการรวมอ านาจมาเป็น
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างกว้างขวางโดยใช้แนวคิดฐานพ้ืนที่ บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจึงเปลี่ยนไปจาก
เดิมแบบก้าวกระโดด ประการที่สาม สถานศึกษาต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  
ความรู้ สารสนเทศ และนวัตกรรมการจัดการของการบริหารการศึกษาเพ่ิมขึ้นในปริมาณมากจ าเป็นต้องติดตามเพ่ือ
น ามาตัดสินใจใช้ให้เหมาะสมและทันเวลา ประการที่สี่ อายุเฉลี่ยของผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงขึ้น ต้องการการวาง
แผนการทดแทนมิเช่นนั้นจะเกิดความขาดแคลน และประการสุดท้าย นโยบายและยุทธศาสตร์ประเทศไทยมุ่งสู่  
ประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้นวิธีบริหารจัดการ และวิธีปฏิบัติงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา ขั้นสูง ที่เรียกว่า ผู้บริหาร ๔.๐ โดยยึดหลักการถ่ายทอดนโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศ
ร่วมกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มาสู่การพัฒนาหลักสูตร   ฉบับนี้  
 
๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาให้มีสมรรถนะระดับสูง ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  สร้างสรรค์สถานศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการร่วมสมัย 
๓.๒  วิพากษ์ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาได้อย่างมีเหตุผลบนฐานวิชาการ 
๓.๓ ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์จากแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการสถานศึกษามาใช้ 
     ประโยชน์ตามบริบทท้องถิ่น 
๓.๔  เพ่ือเตรียมพร้อมผู้บริหารสถานศึกษาก้าวสู่ยุค ประเทศไทย ๔.๐ 

 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑  สถานศึกษาในกลุ่มพ้ืนที่เดียวกันสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการที่โดดเด่น 
       สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สถานศึกษาตามแนวคิดประเทศไทย ๔.๐  
๔.๒  ผู้บริหารสามารถตอบสนองการจัดการศึกษาฐานพ้ืนที่โดยร่วมกันสร้างย่านนวัตกรรมการบริหาร 
      การศึกษา และนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
 
 



๒ 

๔.๓ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานศึกษาให้เป็นผู้เรียน ๔.๐ 
๔.๔ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้กับการผลิต และพัฒนาครู 
     และผู้บริหารสถานศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

 

๕. กลุ่มเป้าหมาย ผู้อ านวยการสถานศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

๖. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน ๑๔ วัน (จ านวน ๒๓ วิชา  ๗๒ ชั่วโมง) 
 หมวดที่ ๑ วิชาพื้นฐาน      จ านวน ๔ วิชา ๑๒ ชั่วโมง 
 ค าอธิอบายหมวดวิชา 

   การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การศึกษาชาติระยะ     
๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ) และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ กับแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้องถิ่นไทยในอนาคต และการบริหารจัดการการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
ในศตวรรษที่ ๒๑ และกฏหมาย ระเบียบและกฏเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในสถานศึกษาตาม
รูปแบบการศึกษาไทย ๔.๐ และความก้าวหน้าของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

๑. วิชา ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๗๙)             ๓ 
 และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ กับแนวทางในการขับเคลื่อน 
 การพัฒนาท้องถิ่นไทยในอนาคต 

๒. วิชา การบริหารจัดการการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด   ๓  
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในศตวรรษที่ ๒๑ 

๓. วิชา กฏหมาย ระเบียบและกฏเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ๓ 
ในสถานศึกษาตามรูปแบบการศึกษาประเทศไทย ๔.๐ 

๔. วิชา การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และทิศทางความก้าวหน้า   ๓ 
 ของผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 หมวดที่ ๒ วิชาศาสตร์พระราชา       จ านวน ๒ วิชา ๖ ชั่วโมง 
 ค าอธิบายหมวดวิชา 

การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ 
ประกอบด้วย แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรมการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือ    
แนวทางบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม หลักทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ เป็นธรรมของพระราชา 
การปฏิบัติราชการตามหลักทศพิธราชธรรม การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติ
ราชการ ความหมาย ปรัชญา และกรอบแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง  การด าเนินชีวิตตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงส าหรับข้าราชการไทยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติราชการ การน้อมน า
ศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 

๑. วิชา แนวทางปฏิบัติราชการตามหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ๓ 
๒. วิชา การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติการน าหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้    ๓ 

ในการบริหารงานการศึกษา 
   
 
 
 



๓ 

   หมวดที่ ๓ วิชาเฉพาะ       จ านวน ๑๕ วิชา ๔๘ ชั่วโมง 
 ค าอธิบายหมวดวิชา 
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติสู่การศึกษาท้องถิ่น ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส 
จิตใจธรรมาภิบาล การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา ระบบราชการยุคดิจิทัล ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ 
นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน การจัดการการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา        
การบริหารความเสี่ยงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา การใช้และการน าเสนอข้อมูลและสารสนเทศของสถานศึกษา        
การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดกระบวนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ          
และการจัดสถานศึกษาในรูปแบบท้องถิ่นพอเพียง เพ่ือการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน 
 

๑. วิชา แนวทางปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติสู่การศึกษาท้องถิ่น  ๓ 
๒. วิชา ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส จิตใจธรรมาภิบาล     ๓ 
๓. วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา      ๖ 
๔. วิชา อนาคตคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐   ๓ 
๕. วิชา ระบบราชการยุคดิจิทัล       ๓ 
๖. วิชา ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษท่ี ๒๑ และการบริหารการเปลี่ยนแปลง ๓ 

ของสถานศึกษา      
๗. วิชา บริบทการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและโลกอนาคต   ๓ 
๘. วิชา นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือการเติบโตอย่างยั่งยืน  ๓ 
๙. วิชา การบริหารความเสี่ยงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา    ๓ 
๑๐. วิชา การใช้และการน าเสนอข้อมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  ๓ 

เพ่ือการศึกษาสมัยใหม ่   
๑๑. วิชา นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ  ๓ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ยุคประเทศไทย ๔.๐ 
๑๒. วิชา  การบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการจัดการเรียนรู้ ๓ 

ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
๑๓. วิชา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา      ๓ 
๑๔. วิชา การวัดประเมินผลการเรียนรู้ที่ยึดกระบวนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ๓ 
๑๕. วิชา การจัดสถานศึกษาในรูปแบบท้องถิ่นพอเพียง    ๓ 

 
 หมวดที่ ๔ วิชาเสริม                      จ านวน ๒ วิชา ๖ ชั่วโมง 
 ค าอธิบายหมวดวิชา 

   การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและ
วิธีการสมาคมมีบุคลิกภาพต่อการเป็นผู้น า และต่อการประกอบพิธีการต่างๆ วิธีการปฏิบัติตนต่อสังคมใน
แต่ละสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเทคนิคการบริหารงานและวิธีสร้างสุขในสถานศึกษามีบรรยากาศ
แห่งความสุขทั้งผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันในการท างานอย่างเต็มความสามารถ 
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

๑. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม     ๓ 
๒. วิชา เทคนิคการบริหารงานและวิธีสร้างสุขในสถานศึกษา    ๓ 

 
 
 



๔ 

๗. ระยะเวลาในการอบรม 
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ ระยะเวลาจ านวน ๑๔ วัน 

- สัมมนาภาคทฤษฎี จ านวน ๑๑ วัน 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน  ๓ วัน 

 

๘. แนวทางในการด าเนินงาน 
 -  อบรม สัมนา บรรยาย ตอบข้อซักถาม 
 -  ศึกษาดูงานองค์กรการศึกษาต้นแบบ 
 -  ประเมินการผลทางวิชาการก่อน และหลังการฝึกอบรม 
 

๙. สถานที่ด าเนินการ 
 -  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตารางการอบรม หลักสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ รุ่นที่ 1 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธาน ี

เวลา 
วัน      

๐๗.๐๐ – 
๐๘.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันศุกร์ 
(๑) 

 
ลงทะเบียน 

 
 

เปิดการศึกษาอบรม 
พบผู้อ านวยการโครงการ/ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสูตร 

   
   

 
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

๑.๑ วิชา ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติระยะ ๒๐ ป ี(พ.ศ.๒๕๖๐ -
๒๕๗๙) และแผนการศึกษาแห่งชาตฉิบบัที่ ๑๒ 

กับแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนา 
ท้องถิ่นไทยในอนาคต 

๓.๑ วิชา แนวทางปฏิรูปการศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การศึกษาท้องถิ่น 

วันเสาร ์
(๒) 

          ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๓.๓ วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
๑.๔ วิชา การบรหิารงานบุคคลทอ้งถิ่น  

และทิศทางความก้าวหน้าของผูด้ ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา ของอปท. ๓.๓ วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 

วันอาทิตย์ 
(๓) 

๑.๒ วิชา การบริหารจัดการการเรยีนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในศตวรรตที่ ๒๑ 

๑.๓ วิชา กฎหมาย ระเบียบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษาในสถานศึกษาตามรปูแบบการศึกษาประเทศ

ไทย ๔.๐ 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันจันทร์ 
(๔) 

๓.๔ วิชา อนาคตคตใหม่ของการศกึษาไทยในยุคไทยแลนด ์๔.๐ ๓.๒ วิชา ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส จิตใจธรรมาภิบาล ๓.๕ วิชา ระบบราชการยุคดจิิทัล 

วันอังคาร 
(๕) 

๓.๖ วิชา ผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑  
และการบริหารการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา  

๓.๗ วิชา บริบทการจัดการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนและ
โลกอนาคต 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันพุธ 
(๖) 

๓.๘ วิชา นวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อการเตบิโต
อย่างยั่งยืน 

๓.๙ วิชา การบริหารความเสี่ยงส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ/์ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันพฤหัสบด ี
(๗) 

ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนต้นแบบ 
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนต้นแบบ 
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 



 
 

ตารางการอบรม  หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ รุ่นที่ 1 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธาน ี

เวลา 
วัน      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

วันศุกร์ 
(๘) 

ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนต้นแบบ 
ทางการจัดการศึกษา 

   
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
    

ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนต้นแบบ 
ทางการจัดการศึกษา 

วันเสาร ์
(๙) 

ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนต้นแบบ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ศึกษาดูงานด้านโรงเรียนต้นแบบ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

วันอาทิตย์ 
(๑๐) 

๓.๑๐ วิชา การใช้และการน าเสนอข้อมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม ่

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

๓.๑๑ วิชา นโยบาย ภารกิจของสถานศึกษาและบทบาท
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา ยุคประเทศ

ไทย ๔.๐ 

๓.๑๒ วิชา การบริหารจดัการหลกัสูตร
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและการจดัการเรยีนรู ้

ที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

วันจันทร์ 
(๑๑) 

๓.๑๓ วิชา การประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

๓.๑๔ วิชา การวัดประเมินผลการเรียนรู้ทีย่ึดกระบวนการ
สอนโดยเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 

๓.๑๕ วิชา การจัดสถานศึกษาในรปูแบบ
ท้องถิ่นพอเพียง 

วันอังคาร 
(๑๒) 

๔.๑ วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 
๔.๒ วิชา เทคนิคการบริหารงาน 
และวิธีสร้างสุขในสถานศึกษา 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันพุธ 
(๑๓) 

๒.๑ วิชา แนวทางปฎิบัติราชการตามหลักการ 
ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๒.๒ วิชา การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติการน าหลักปรัญชา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบรหิารงานการศึกษา 

วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ 

วันพฤหัสบด ี
(๑๔) 

วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ พิธีปิด 

 



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย  4.0  รุ่นที่ 1 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :                ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0  รุ่นที ่1 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม******

            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          29,500  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนอบรม ก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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แบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 1  

ระหว่างวันที่ 7 – 20 กรกฎาคม 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, 0-2516-2106  
      หรือ E-mail ammy_sw@live.com 
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเสนาะ หามนตรี  09-0678-0188 

คุณศราวุธ สุวรรณรูป 09-0678-0187 
       
 



   เอกสาร ๗ 

 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด พร้อมหนังสือส่งตัวจาก 
ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน 

๒. การแต่งกาย 
    ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธเีปิด - ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสดี า 
                    ใส่ในวันอังคาร –วันศุกร ์      
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสดี า 
                    ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์     

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็น และยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  
 4.3 เนคไท 
 
การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย 
        ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(                                                               
          (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุน่ 
       (Ref.No.2) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี                    น์       อปท.  
หรือ รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม) 
       (Ref.No.3) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช ้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน 
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
       ถ้าประสงค์จะเข้าพักก่อนการอบรม 1 คืน สามารถเข้าพักได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และไม่
ต้องส ารองห้องพัก 
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