
ที่ จังหวัด อําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น ชื่อสถานศึกษา ตําแหนงผูเขารับการอบรม หมายเหตุ

1 กระบี่ เมืองกระบี่ เทศบาลตําบลกระบี่นอย รร.เทศบาล ๑ บานกระบี่นอย ผูอํานวยการสถานศึกษา

2 กระบี่ ลําทับ เทศบาลตําบลลาํทับ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลําทับ ผูอํานวยการสถานศึกษา

3 กระบี่ อาวลึก เทศบาลตําบลอาวลึกใต รร.เทศบาลอาวลึกใต ผูอํานวยการสถานศึกษา

4 กาฬสนิธุ กุฉินารายณ เทศบาลตําบลเหลาใหญ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเหลาใหญ ผูอํานวยการสถานศึกษา

5 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร รร.องคการบริหารสวนจังหวัดกําแพงเพชร ผูอํานวยการสถานศึกษา

6 ขอนแกน เมืองขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน รร.เทศบาลบานโนนหนองวัด ผูอํานวยการสถานศึกษา

7 ขอนแกน แวงนอย เทศบาลตําบลแวงนอย รร.เทศบาลตําบลแวงนอย ผูอํานวยการสถานศึกษา

8 ขอนแกน สีชมพู องคการบริหารสวนตาํบลภูหาน รร.บานทุงเชือก ผูอํานวยการสถานศึกษา

9 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลโนนทอง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลโนนทอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

10 ขอนแกน หนองเรือ เทศบาลตําบลหนองเรือ รร.เทศบาลตําบลหนองเรือ 1 ผูอํานวยการสถานศึกษา

11 ชัยนาท สรรพยา เทศบาลตําบลสรรพยา รร.เทศบาลตําบลสรรพยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

12 ชัยภูมิ บําเหน็จณรงค เทศบาลตําบลบานเพชร รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานเพชร ผูอํานวยการสถานศึกษา

13 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ รร.กุดน้ําใสพิทยาคม ผูอํานวยการสถานศึกษา

14 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องคการบริหารสวนจังหวัดชัยภูมิ รร.หวยยางวิทยาคม ผูอํานวยการสถานศึกษา

15 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร รร.เทศบาล 2 วัดเกาะแกว ผูอํานวยการสถานศึกษา

16 เชียงใหม จอมทอง เทศบาลตําบลดอยแกว รร.บานแมเตี๊ยะ ผูอํานวยการสถานศึกษา

17 เชียงใหม ดอยสะเก็ด เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน รร.เทศบาลตําบลแมฮอยเงิน ผูอํานวยการสถานศึกษา

18 เชียงใหม แมแตง เทศบาลตําบลแมแตง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมแตง ผูอํานวยการสถานศึกษา

19 เชียงใหม แมริม เทศบาลตําบลสนัโปง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสันโปง ผูอํานวยการสถานศึกษา

20 เชียงใหม สันกําแพง เทศบาลตําบลบวกคาง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบวกคาง ผูอํานวยการสถานศึกษา

21 เชียงใหม สันทราย เทศบาลตําบลเจดียแมครัว รร.เทศบาลตําบลเจดียแมครัว ผูอํานวยการสถานศึกษา

22 เชียงใหม สันปาตอง เทศบาลตําบลทุงตอม รร.เทศบาลตําบลทุงตอม ผูอํานวยการสถานศึกษา

23 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตาํบลขะเนจื้อ รร.ตือลือราษฎรพัฒนา ผูอํานวยการสถานศึกษา

24 ตาก แมระมาด องคการบริหารสวนตาํบลพระธาตุ รร.บานหวยกระทิง ผูอํานวยการสถานศึกษา

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุนที่ 5

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ระหวางวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2560

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม
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25 ตาก แมสอด องคการบริหารสวนตําบลดานแมละเมา รร.บานสมปอยศึกษา (ตชด.สาขาบานหวยสมปอย) ผูอํานวยการสถานศึกษา

26 ตาก อุมผาง เทศบาลตาํบลแมกลอง รร.อนุบาลบานหนองหลวง ผูอํานวยการสถานศึกษา

27 นครปฐม เมืองนครปฐม องคการบริหารสวนตําบลโพรงมะเดื่อ รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลโพรงมะเดื่อ ผูอํานวยการสถานศึกษา

28 นครปฐม สามพราน เทศบาลเมืองสามพราน รร.เทศบาล 1 บานสามพราน ผูอํานวยการสถานศึกษา

29 นครปฐม สามพราน เทศบาลตําบลออมใหญ รร.เทศบาล 2 วัดออมใหญ (นครราษฏรวิทยาคาร) ผูอํานวยการสถานศึกษา

30 นครศรธีรรมราช ชะอวด องคการบริหารสวนตําบลขอนหาด รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลขอนหาด ๑ ผูอํานวยการสถานศึกษา

31 นครศรธีรรมราช ทุงใหญ เทศบาลตําบลทุงสัง รร.เทศบาลตําบลทุงสัง ผูอํานวยการสถานศึกษา

32 นครศรธีรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลวัดคงคาสวัสดิ์ ผูอํานวยการสถานศึกษา

33 นครศรธีรรมราช ปากพนัง เทศบาลเมืองปากพนัง รร.เทศบาลวัดรามประดิษฐ ผูอํานวยการสถานศึกษา

34 นครศรธีรรมราช พรหมครีี เทศบาลตําบลทอนหงส รร.เทศบาลตําบลทอนหงส ผูอํานวยการสถานศึกษา

35 นครศรธีรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช รร.บานน้ําโฉ ผูอํานวยการสถานศึกษา

36 นครศรธีรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช รร.ไมเรียงประชาสรรค ผูอํานวยการสถานศึกษา

37 นครศรธีรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช รร.นานาชาติ ทน.นครศรีธรรมราช ผูอํานวยการสถานศึกษา

38 นครศรธีรรมราช รอนพิบูลย เทศบาลตําบลหินตก รร.สาธิตเทศบาลตําบลหินตก ผูอํานวยการสถานศึกษา

39 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลตําบลปลายบาง รร.เทศบาลปลายบางวัดอุบลวนาราม ผูอํานวยการสถานศึกษา

40 นนทบุรี บางใหญ เทศบาลตําบลเสาธงหิน รร.เทศบาลเสาธงหิน ผูอํานวยการสถานศึกษา

41 นนทบุรี ปากเกร็ด เทศบาลตําบลบางพลับ รร.วัดสาลีโขภิตาราม ผูอํานวยการสถานศึกษา

42 ปทุมธานี คลองหลวง องคการบริหารสวนตําบลคลองสี่ รร.อนุบาลองคการบริหารตําบลคลองสี่ ผูอํานวยการสถานศึกษา

43 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต รร.เพียรปญญา ผูอํานวยการสถานศึกษา

44 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย รร.อนุบาลลาดสวาย ๒ ผูอํานวยการสถานศึกษา

45 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลเมืองลําสามแกว รร.อนุบาล ๒ เทศบาลเมืองลําสามแกว ผูอํานวยการสถานศึกษา

46 ปทุมธานี ลําลูกกา เทศบาลตําบลลําลูกกา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลลําลูกกา ผูอํานวยการสถานศึกษา

47 ปตตานี สายบุรี องคการบริหารสวนตําบลมะนังดาลํา รร.ตัรบียะห ผูอํานวยการสถานศึกษา

48 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา รร.เทศบาลวัดศาลาปูน ผูอํานวยการสถานศึกษา
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49 พะเยา เมืองพะเยา เทศบาลตําบลแมปม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลแมปม ผูอํานวยการสถานศึกษา

50 พังงา ทายเหมือง องคการบริหารสวนตําบลลําภี รร.อนุบาลลําภี ผูอํานวยการสถานศึกษา

51 พัทลุง ปาบอน องคการบริหารสวนตาํบลทุงนารี รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตาํบลทุงนารี ผูอํานวยการสถานศึกษา

52 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน รร.เทศบาล 4 ผูอํานวยการสถานศึกษา

53 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง เทศบาลตําบลโพธ์ิประทับชาง รร.เทศบาลโพธิ์ประทับชางวิทยาลัย ผูอํานวยการสถานศึกษา

54 พิจิตร สากเหล็ก เทศบาลตําบลสากเหล็ก รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสากเหล็ก ผูอํานวยการสถานศึกษา

55 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก รร.อนุบาลเมืองอรัญญิก (หนองปลาคาว) ผูอํานวยการสถานศึกษา

56 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลมะขามสูง ผูอํานวยการสถานศึกษา

57 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องคการบริหารสวนตําบลวัดจันทร รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตาํบลวัดจันทร ผูอํานวยการสถานศึกษา

58 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลเมอืงเพชรบุรี รร.เทศบาล 2 วัดพระทรง ผูอํานวยการสถานศึกษา

59 เพชรบูรณ ชนแดน เทศบาลตําบลชนแดน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลชนแดน ผูอํานวยการสถานศึกษา

60 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ รร.เทศบาล 4 (บานไทรงาม) ผูอํานวยการสถานศึกษา

61 แพร เมอืงแพร เทศบาลเมืองแพร รร.เทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ผูอํานวยการสถานศึกษา

62 แพร ลอง เทศบาลตําบลเวียงตา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเวียงตา ผูอํานวยการสถานศึกษา

63 แพร ลอง องคการบริหารสวนตาํบลหัวทุง รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลหัวทุง ผูอํานวยการสถานศึกษา

64 แพร วังชิ้น องคการบริหารสวนตาํบลแมปาก รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลแมปาก ผูอํานวยการสถานศึกษา

65 แพร สูงเมน องคการบริหารสวนตาํบลรองกาศ รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลรองกาศ ผูอํานวยการสถานศึกษา

66 แพร หนองมวงไข เทศบาลตําบลหนองมวงไข รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองมวงไข ผูอํานวยการสถานศึกษา

67 ภูเก็ต กะทู องคการบริหารสวนตําบลกมลา รร.อนุบาลกมลา ผูอํานวยการสถานศึกษา

68 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลตําบลศรีสุนทร รร.อนุบาลศรีสุนทร ผูอํานวยการสถานศึกษา

69 มหาสารคาม บรบือ เทศบาลตําบลบรบือ รร.เทศบาลตําบลบรบือ ผูอํานวยการสถานศึกษา

70 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม รร.เกิ้งวิทยานุกูล ผูอํานวยการสถานศึกษา

71 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม รร.ดอนเงินพิทยาคาร ผูอํานวยการสถานศึกษา

72 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม รร.หนองบัวปยนิมิตร ผูอํานวยการสถานศึกษา
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73 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม รร.เทศบาลบานแมด ผูอํานวยการสถานศึกษา

74 มุกดาหาร นิคมคาํสรอย เทศบาลตําบลนิคมคําสรอย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลนิคมคาํสรอย ผูอํานวยการสถานศึกษา

75 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย รร.ไทจง (เทศบาล ๓) ผูอํานวยการสถานศึกษา

76 แมฮองสอน แมลานอย เทศบาลตําบลแมลานอย รร.อนุบาลเทศบาลแมลานอย ผูอํานวยการสถานศึกษา

77 แมฮองสอน แมสะเรียง องคการบริหารสวนตําบลบานกาศ รร.อนุบาลตําบลบานกาศ ผูอํานวยการสถานศึกษา

78 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก รร.อนุบาลพงปูโละ ผูอํานวยการสถานศึกษา

79 ยะลา รามัน เทศบาลตําบลบาลอ รร.อนุบาลตําบลบาลอ ผูอํานวยการสถานศึกษา

80 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลตําบลเกษตรวิสัย รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเกษตรวิสัย ผูอํานวยการสถานศึกษา

81 รอยเอ็ด โพธ์ิชัย เทศบาลตําบลเชยีงใหม รร.อนุบาลเทศบาลตําบลเชียงใหม ผูอํานวยการสถานศึกษา

82 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด รร.เทศบาลวัดบูรพาภิราม ผูอํานวยการสถานศึกษา

83 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลตําบลทุงหลวง รร.อนุบาลเทศบาลตําบลทุงหลวง ผูอํานวยการสถานศึกษา

84 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ องคการบริหารสวนตําบลสระคู รร.อนุบาลสระคู ผูอํานวยการสถานศึกษา

85 รอยเอ็ด หนองพอก เทศบาลตําบลหนองพอก รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหนองพอก ผูอํานวยการสถานศึกษา

86 ระนอง ละอุน เทศบาลตําบลละอุน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลละอุน ผูอํานวยการสถานศึกษา

87 ระยอง แกลง เทศบาลตําบลสุนทรภู รร.อนุบาลเทศบาลสุนทรภู ผูอํานวยการสถานศึกษา

88 ระยอง บานฉาง เทศบาลเมืองบานฉาง รร.เทศบาลเมืองบานฉาง ๑ (วัดคีรีภาวนาราม) ผูอํานวยการสถานศึกษา

89 ระยอง บานฉาง เทศบาลเมืองบานฉาง รร.นานาชาติเทศบาลมืองบานฉาง ๓ ผูอํานวยการสถานศึกษา

90 ราชบุรี เมืองราชบุรี องคการบริหารสวนจังหวัดราชบุรี รร. อบจ.รบ.๑(วัดหวยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ) ผูอํานวยการสถานศึกษา

91 ลําปาง เมืองลําปาง เทศบาลนครลาํปาง รร.เทศบาล 6 วัดปารวก ผูอํานวยการสถานศึกษา

92 ลําพูน เมืองลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน รร.นาทรายวิทยาคม ผูอํานวยการสถานศึกษา

93 ลําพูน เมืองลําพูน องคการบริหารสวนจังหวัดลําพูน รร.บานปาแป ผูอํานวยการสถานศึกษา

94 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลเมอืงลําพูน รร.เทศบาลจามเทวี ผูอํานวยการสถานศึกษา

95 ลําพูน เมืองลําพูน เทศบาลตําบลบานแปน รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบานแปน ผูอํานวยการสถานศึกษา

96 ลําพูน ลี้ เทศบาลตําบลปาไผ รร.อนุบาลเทศบาลตําบลปาไผ ผูอํานวยการสถานศึกษา
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97 เลย ทาลี่ เทศบาลตําบลทาลี่ รร.เทศบาลทาลี่ ผูอํานวยการสถานศึกษา

98 เลย ภูเรือ เทศบาลตําบลภูเรือ รร.อนุบาลเทศบาลภูเรือ ผูอํานวยการสถานศึกษา

99 เลย เมอืงเลย เทศบาลตําบลนาอาน รร.บานติดตอ ผูอํานวยการสถานศึกษา

100 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รร.กระดุมทองวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

101 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รร.ดานอุดมศกึษา ผูอํานวยการสถานศึกษา

102 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รร.บานเพียนาม ผูอํานวยการสถานศึกษา

103 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รร.ผักแพววิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

104 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รร.โพธิ์วงศวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

105 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รร.เมืองแคนวิทยาคม ผูอํานวยการสถานศึกษา

106 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ องคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ รร.ศิลาลาดวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

107 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ รร.เทศบาล 3 เฉลิมพระเกียรติฯ ผูอํานวยการสถานศึกษา

108 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ รร.เทศบาล 5 ชุมชนหนองยางหนองมวง ผูอํานวยการสถานศึกษา

109 ศรีสะเกษ เมืองศรสีะเกษ เทศบาลเมอืงศรีสะเกษ รร.เทศบาล 7 บานหนองตะมะพันทาโนนกอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

110 สกลนคร เมอืงสกลนคร เทศบาลนครสกลนคร รร.เทศบาล 4 รัฐประชานุเคราะห ผูอํานวยการสถานศึกษา

111 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลตําบลวานรนิวาส รร.อนุบาลเทศบาลวานรนิวาส ผูอํานวยการสถานศึกษา

112 สงขลา จะนะ เทศบาลตําบลจะนะ รร.อนุบาลเมืองจะนะ ผูอํานวยการสถานศึกษา

113 สงขลา เมืองสงขลา องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา รร.เกาะแตวพิทยาสรรค ผูอํานวยการสถานศึกษา

114 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปชาง รร.เทศบาล 1 (เขาแกว) ผูอํานวยการสถานศึกษา

115 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร รร.เทศบาลเมืองปาดังเบซาร ผูอํานวยการสถานศึกษา

116 สงขลา หาดใหญ เทศบาลเมืองทุงตําเสา รร.อนุบาลเทศบาลเมืองทุงตําเสา ผูอํานวยการสถานศึกษา

117 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองพระประแดง รร.เทศบาลวัดแค (ธรรมวิธานราษฎรบํารุง) ผูอํานวยการสถานศึกษา

118 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทศบาลตําบลแพรกษา รร.แพรกษาวิเทศศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษา

119 สมุทรสาคร กระทุมแบน เทศบาลนครออมนอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลออมนอย ผูอํานวยการสถานศึกษา

120 สมุทรสาคร กระทุมแบน องคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลคลองมะเดื่อ ผูอํานวยการสถานศึกษา
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121 สมุทรสาคร เมอืงสมุทรสาคร เทศบาลตําบลบางปลา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลบางปลา ผูอํานวยการสถานศึกษา

122 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว รร.ทรัพยสมบูรณวิทยาคม ผูอํานวยการสถานศึกษา

123 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว รร.นิคมสงเคราะห 1 ผูอํานวยการสถานศึกษา

124 สระแกว เมืองสระแกว องคการบริหารสวนจังหวัดสระแกว รร.บานหนองหัวชาง ผูอํานวยการสถานศึกษา

125 สระแกว อรัญประเทศ เทศบาลตําบลฟากหวย รร.บานฟากหวย ผูอํานวยการสถานศึกษา

126 สระบุรี แกงคอย เทศบาลเมอืงทับกวาง รร.เทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเลต) ผูอํานวยการสถานศึกษา

127 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมืองพระพุทธบาท วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลพระพุทธบาท ผูอํานวยการสถานศึกษา

128 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 5 วัดดาวเรือง ผูอํานวยการสถานศึกษา

129 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี รร.เทศบาล 8 วัดเจดียงาม ผูอํานวยการสถานศึกษา

130 สิงหบุรี เมืองสงิหบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี รร.เทศบาล 1 วัดโพธิ์แกวนพคุณ ผูอํานวยการสถานศึกษา

131 สิงหบุรี เมืองสงิหบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี รร.มัธยมเทศบาล 4 ผูอํานวยการสถานศึกษา

132 สิงหบุรี อินทรบุรี เทศบาลตําบลอินทรบุรี รร.เทศบาล 1 สหราษฎรวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

133 สุโขทัย คีรีมาศ เทศบาลตําบลทุงหลวง รร.วัดลายมิตรภาพที่ 80 ผูอํานวยการสถานศึกษา

134 สุโขทัย คีรีมาศ องคการบริหารสวนตําบลสามพวง รร.บานสามพวง (สาขาบานหนองสีดา) ผูอํานวยการสถานศึกษา

135 สุโขทัย ทุงเสลี่ยม องคการบริหารสวนตําบลบานใหมไชยมงคล รร.บานกมลราษฏร ผูอํานวยการสถานศึกษา

136 สุโขทัย ศรีนคร เทศบาลตําบลศรีนคร รร.เทศบาลศรีนคร ผูอํานวยการสถานศึกษา

137 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย รร.เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ผูอํานวยการสถานศึกษา

138 สุโขทัย ศรีสําโรง องคการบริหารสวนตําบลเกาะตาเลี้ยง รร.บานวงฆอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

139 สุพรรณบุรี สามชุก เทศบาลตําบลสามชุก รร.อนุบาลเทศบาลตําบลสามชุก ผูอํานวยการสถานศึกษา

140 สุราษฎรธานี กาญจนดิษฐ เทศบาลตําบลกาญจนดิษฐ รร.เทศบาล 1 (บานไรหลวง) ผูอํานวยการสถานศึกษา

141 สุราษฎรธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย รร.เทศบาล 3 วัดสมุทราราม ผูอํานวยการสถานศึกษา

142 สุราษฎรธานี ดอนสัก เทศบาลเมืองดอนสัก รร.อนุบาลเทศบาลเมืองดอนสัก ผูอํานวยการสถานศึกษา

143 สุราษฎรธานี บานนาสาร เทศบาลเมอืงนาสาร รร.เทศบาล 2 บานอูมาด ผูอํานวยการสถานศึกษา

144 สุราษฎรธานี บานนาสาร เทศบาลเมอืงนาสาร รร.เทศบาล 5 วสุนธราภิวัฒก ผูอํานวยการสถานศึกษา



ที่ จังหวัด อําเภอ องคการปกครองสวนทองถิ่น ชื่อสถานศึกษา ตําแหนงผูเขารับการอบรม หมายเหตุ

หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุนที่ 5

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  

ระหวางวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 2560

บัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการอบรม

145 สุราษฎรธานี พุนพิน เทศบาลเมืองทาขาม รร.ทม.ทาขาม 2 ผูอํานวยการสถานศึกษา

146 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี เทศบาลตําบลขุนทะเล รร.อนุบาลบานยูงทอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

147 หนองคาย เมอืงหนองคาย องคการบริหารสวนจังหวัดหนองคาย รร.กีฬาจังหวัดหนองคาย ผูอํานวยการสถานศึกษา

148 หนองคาย เมอืงหนองคาย เทศบาลเมอืงหนองคาย รร.เทศบาล ๕ มีชัยวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

149 หนองคาย ศรเีชียงใหม เทศบาลตําบลหนองปลาปาก รร.อนุบาลหนองปลาบาก ผูอํานวยการสถานศึกษา

150 อางทอง ไชโย องคการบริหารสวนตาํบลชัยฤทธ์ิ รร.อนุบาลองคการบริหารสวนตําบลชัยฤทธ์ิ ผูอํานวยการสถานศึกษา

151 อางทอง เมืองอางทอง เทศบาลเมืองอางทอง รร.เทศบาล 2 วัดโลหสุทธาวาส ผูอํานวยการสถานศึกษา

152 อุดรธานี บานผือ องคการบริหารสวนตาํบลบานคอ รร.อนุบาลหนองกอง ผูอํานวยการสถานศึกษา

153 อุดรธานี เมอืงอุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี รร.เทศบาล 8 ไทยรัฐวิทยา ผูอํานวยการสถานศึกษา

154 อุดรธานี เมอืงอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองสําโรง รร.เทศบาล ๑ เทศบาลเมืองหนองสําโรง ผูอํานวยการสถานศึกษา

155 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลตําบลโคกสูง รร.เทศบาล 1 โคกสูง ผูอํานวยการสถานศึกษา

156 อุตรดิตถ เมืองอุตรดติถ เทศบาลเมอืงอุตรดติถ รร.เทศบาลวัดไผลอม ผูอํานวยการสถานศึกษา

157 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี รร.เทศบาลบานปากกะบาด ผูอํานวยการสถานศึกษา

158 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลตําบลหัวนา รร.อนุบาลเทศบาลตําบลหัวนา ผูอํานวยการสถานศึกษา

159 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 3 สามัคควีิทยาคาร ผูอํานวยการสถานศึกษา

160 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี รร.เทศบาล 5 ชุมชนบานกานเหลือง ผูอํานวยการสถานศึกษา



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 
   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



๓ 

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 

 

๗. ระยะเวลาในการอบรม 
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ ระยะเวลาจ านวน ๑๔ วัน 

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

 

๘. แนวทางในการด าเนินงาน 



๔ 

 - อบรม สัมนา บรรยาย ตอบข้อซักถาม 
 - ศึกษาดูงานองค์กรการศึกษาต้นแบบ 
 - ประเมินการผลทางวิชาการก่อน และหลังการฝึกอบรม 
 

๙. สถานที่ด าเนินการ 
 - สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
 
 
 



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              ผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่5 
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 ่5 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

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

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

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรมภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 
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แบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 5  

ระหว่างวันที่ 18 - 31 สิงหาคม 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 0-2516-2106, 0-2191-4804   
      หรือ E-mail ammy_sw@live.com 
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณเสนาะ หามนตรี  09-0678-0188 

คุณศราวุธ สุวรรณรูป 09-0678-0187 
  3. กรุณาส่งข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560  
 



 
 

ตารางการอบรม หลักสูตรผูบ้ริหารสถานศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ รุ่นที่ 5 
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 5 
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
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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 
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