
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

1 กระบี่ เมืองกระบี่ อบจ. กระบี่ 2810101

2 กระบี่ เมืองกระบี่ ทม. กระบี่ 4810102

3 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. อ่าวนาง

4 กระบี่ เขาพนม ทต. เขาพนม

5 กระบี่ คลองท่อม ทต. คลองท่อมใต้

6 กระบี่ ปลายพระยา อบต. เขาต่อ

7 กระบี่ อ่าวลึก ทต. อ่าวลึกใต้

8 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทม. ท่าเรือพระแท่น

9 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ อบจ. กาฬสินธุ์

10 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทม. กาฬสินธุ์

11 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ทต. ห้วยโพธิ์

12 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย อบต. โคกสะอาด

13 กาฬสินธุ์ ยางตลาด อบต. คลองขาม

14 กาฬสินธุ์ ร่องค า ทต. ร่องค า

15 ก าแพงเพชร ลานกระบือ ทต. ช่องลม

16 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. บ้านเป็ด

17 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. พระลับ

18 ขอนแก่น โคกโพธิ์ไชย ทต. โพธิ์ไชย

19 ขอนแก่น ชุมแพ ทม. ชุมแพ

20 ขอนแก่น น  าพอง ทต. กุดน  าใส

21 ขอนแก่น น  าพอง ทต. น  าพอง

22 ขอนแก่น น  าพอง ทต. ล าน  าพอง

23 ขอนแก่น บ้านไผ่ ทม. บ้านไผ่

24 ขอนแก่น บ้านแฮด ทต. บ้านแฮด

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
-  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 
-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
-  หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ  



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  25 ขอนแก่น พล ทม. เมืองพล -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

26 ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต. มัญจาคีรี -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 

27 ขอนแก่น หนองเรือ ทต. หนองแก -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

28 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ อบจ. ชัยภมูิ -  หวัหน้าส่วนการศึกษา  

29 ชัยภมูิ เมืองชัยภมูิ ทม. ชัยภมูิ

30 ชัยภมูิ แก้งคร้อ ทต. แก้งคร้อ

31 ชัยภมูิ แก้งคร้อ ทต. นาหนองทุ่ม

32 ชัยภมูิ คอนสาร ทต. คอนสาร

33 ชัยภมูิ หนองบัวแดง ทต. หนองบัวแดง

34 ชุมพร เมืองชุมพร อบจ. ชุมพร

35 ชุมพร เมืองชุมพร ทม. ชุมพร

36 ชุมพร หลังสวน ทม. หลังสวน

37 เชียงราย เมืองเชียงราย อบจ. เชียงราย

38 เชียงราย เมืองเชียงราย ทน. เชียงราย

39 เชียงราย ขุนตาล ทต. ป่าตาล

40 เชียงราย เชียงของ ทต. เวยีงเชียงของ

41 เชียงราย เทิง ทต. เวยีงเทิง

42 เชียงราย ป่าแดด ทต. ป่าแงะ

43 เชียงราย ป่าแดด ทต. ป่าแดด

44 เชียงราย พาน ทต. เมืองพาน

45 เชียงราย พาน อบต. ทรายขาว

46 เชียงราย แม่จัน ทต. จันจวา้

47 เชียงราย แม่จัน ทต. แม่ค า

48 เชียงราย แม่จัน อบต. ป่าตึง



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  49 เชียงราย แม่ลาว ทต. ป่าก่อด า -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

50 เชียงราย แม่สาย ทต. แม่สาย -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 

51 เชียงราย เวยีงป่าเป้า ทต. เวยีงป่าเป้า -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

52 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ อบจ. เชียงใหม่ -  หวัหน้าส่วนการศึกษา  

53 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทต. หนองป่าคร่ัง

54 เชียงใหม่ เชียงดาว ทต. เมืองนะ

55 เชียงใหม่ ไชยปราการ ทต. ไชยปราการ

56 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. แม่คือ

57 เชียงใหม่ ฝาง ทต. แม่ข่า

58 เชียงใหม่ ฝาง ทต. เวยีงฝาง

59 เชียงใหม่ แม่แตง ทม. เมืองแกนพัฒนา

60 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. สันมหาพน

61 เชียงใหม่ แม่ริม อบต. ดอนแก้ว

62 เชียงใหม่ สันป่าตอง ทต. บ้านกลาง

63 เชียงใหม่ หางดง ทต. หางดง

64 ตรัง เมืองตรัง ทน. ตรัง

65 ตรัง กันตัง ทม. กันตัง

66 ตรัง ย่านตาขาว ทต. ย่านตาขาว

67 ตรัง สิเกา ทต. ควนกุน

68 ตรัง ห้วยยอด ทต. ห้วยยอด

69 ตราด เมืองตราด ทม. ตราด

70 ตาก เมืองตาก ทม. ตาก

71 ตาก พบพระ ทต. พบพระ

72 ตาก พบพระ อบต. พบพระ



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  73 ตาก แม่ระมาด อบต. สามหมืน่ -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

74 ตาก แม่สอด ทน. แม่สอด -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 

75 ตาก แม่สอด ทต. แม่กุ -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

76 ตาก อุ้มผาง อบต. โมโกร -  หวัหน้าส่วนการศึกษา  

77 นครพนม เมืองนครพนม อบจ. นครพนม

78 นครพนม เมืองนครพนม ทม. นครพนม

79 นครพนม ธาตุพนม ทต. ธาตุพนม

80 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อบจ. นครราชสีมา

81 นครราชสีมา ขามสะแกแสง ทต. หนองหัวฟาน

82 นครราชสีมา คง ทต. เมืองคง

83 นครราชสีมา จักราช ทต. จักราช

84 นครราชสีมา โชคชัย ทต. ด่านเกวยีน

85 นครราชสีมา โนนแดง ทต. โนนแดง

86 นครราชสีมา โนนสูง ทต. ตลาดแค

87 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช อบจ. นครศรีธรรมราช

88 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช ทน. นครศรีธรรมราช

89 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช ทต. ท่าแพ

90 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต. ทางพูน

91 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทม. ทุ่งสง

92 นครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ ทต. ทุ่งสัง

93 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทม. ปากพนัง

94 นราธวิาส เมืองนราธวิาส ทม. นราธวิาส

95 นราธวิาส สุไหงโก-ลก ทม. สุไหงโก-ลก

96 น่าน เมืองน่าน อบจ. น่าน



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  97 น่าน เมืองน่าน ทม. น่าน -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

98 บึงกาฬ เซกา ทต. ศรีพนา -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 

99 บึงกาฬ พรเจริญ ทต. พรเจริญ -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

100 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ อบจ. บุรีรัมย์ -  หวัหน้าส่วนการศึกษา  

101 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทม. บุรีรัมย์

102 บุรีรัมย์ นางรอง ทม. นางรอง

103 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ ทต. นาโพธิ์

104 บุรีรัมย์ โนนดินแดง ทต. โนนดินแดง

105 ปทุมธานี ธญับุรี ทม. สนั่นรักษ์

106 ปัตตานี เมืองปัตตานี อบจ. ปัตตานี

107 ปัตตานี เมืองปัตตานี ทม. ปัตตานี

108 ปัตตานี สายบุรี ทม. ตะลุบัน

109 ปัตตานี สายบุรี อบต. มะนังดาล า

110 พะเยา เมืองพะเยา ทม. พะเยา

111 พะเยา ปง ทต. งิม

112 พังงา เมืองพังงา ทม. พังงา

113 พังงา เมืองพังงา ทต. บางเตย

114 พังงา ตะกั่วป่า ทม. ตะกั่วป่า

115 พังงา ท้ายเหมือง ทต. ท้ายเหมือง

116 พังงา ท้ายเหมือง อบต. ทุ่งมะพร้าว

117 พัทลุง เมืองพัทลุง อบจ. พัทลุง

118 พัทลุง เมืองพัทลุง ทม. พัทลุง

119 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต. โคกชะงาย

120 พัทลุง เขาชัยสน ทต. เขาชัยสน



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  121 พัทลุง ตะโหมด ทต. ตะโหมด -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

122 พัทลุง ตะโหมด ทต. แม่ขรี -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 

123 แพร่ เมืองแพร่ อบจ. แพร่ -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

124 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต อบจ. ภเูก็ต -  หวัหน้าส่วนการศึกษา  

125 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทน. ภเูก็ต

126 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต. กะรน

127 ภเูก็ต กะทู้ ทม. กะทู้

128 ภเูก็ต กะทู้ ทม. ป่าตอง

129 ภเูก็ต ถลาง ทต. เชิงทะเล

130 มหาสารคาม นาเชือก ทต. นาเชือก

131 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทม. มุกดาหาร

132 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน อบจ. แม่ฮ่องสอน

133 ยโสธร เมืองยโสธร ทม. ยโสธร

134 ยโสธร เลิงนกทา ทต. เลิงนกทา

135 ระนอง เมืองระนอง ทม. ระนอง

136 ล าปาง เมืองล าปาง ทน. ล าปาง

137 ล าปาง แม่เมาะ ทต. แม่เมาะ

138 ล าพูน เมืองล าพูน ทต. บ้านกลาง

139 เลย เมืองเลย ทม. เลย

140 เลย เชียงคาน ทต. เชียงคาน

141 เลย นาด้วง ทต. นาด้วง

142 เลย วงัสะพุง ทม. วงัสะพุง

143 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทม. ศรีสะเกษ

144 สกลนคร เมืองสกลนคร อบจ. สกลนคร



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  145 สกลนคร เมืองสกลนคร ทน. สกลนคร

146 สกลนคร ค าตากล้า ทต. ค าตากล้า

147 สงขลา เมืองสงขลา ทน. สงขลา

148 สงขลา เมืองสงขลา ทม. เขารูปช้าง

149 สงขลา นาทวี ทต. นาทวี

150 สงขลา สะเดา ทม. สะเดา

151 สงขลา สะเดา ทต. ปริก

152 สงขลา สิงหนคร ทม. สิงหนคร

153 สงขลา หาดใหญ่ ทน. หาดใหญ่

154 สงขลา หาดใหญ่ ทม. คลองแห

155 สงขลา หาดใหญ่ ทต. พะตง

156 สตูล เมืองสตูล อบจ. สตูล
157 สระแก้ว เมืองสระแก้ว อบจ. สระแก้ว

158 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทม. สระแก้ว

159 สระแก้ว วงัน  าเย็น ทม. วงัน  าเย็น

160 สระแก้ว อรัญประเทศ ทม. อรัญญประเทศ

161 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบจ. สุโขทัย

162 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทม. สุโขทัยธานี

163 สุราษฎร์ธานี เมอืงสุราษฎร์ธานี อบจ. สุราษฎร์ธานี

164 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต. กาญจนดิษฐ์

165 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต. เกาะพะงัน

166 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ทน. เกาะสมุย

167 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทม. นาสาร

168 สุราษฎร์ธานี พุนพิน ทม. ท่าข้าม

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
-  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 
-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
-  หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ  



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  169 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทม. สุรินทร์

170 สุรินทร์ ท่าตูม ทต. ท่าตูม

171 สุรินทร์ รัตนบุรี ทต. รัตนบุรี

172 สุรินทร์ สังขะ ทต. สังขะ

173 สุรินทร์ ส าโรงทาบ ทต. หมืน่ศรี

174 หนองคาย เมืองหนองคาย ทม. หนองคาย

175 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต. วดัธาตุ

176 หนองคาย ท่าบ่อ ทม. ท่าบ่อ

177 หนองบัวล าภู เมอืงหนองบวัล าภู ทม. หนองบัวล าภู

178 หนองบัวล าภู นากลาง ทต. กุดดินจี่

179 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทม. อ่างทอง

180 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ ทม. อ านาจเจริญ

181 อ านาจเจริญ พนา ทต. พนา

182 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ ทต. อ านาจ

183 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อบจ. อุดรธานี

184 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทน. อุดรธานี

185 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทม. หนองส าโรง

186 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต. หนองบัว

187 อุดรธานี กุมภวาปี ทต. ห้วยเกิ ง

188 อุดรธานี โนนสะอาด ทต. โนนสะอาด

189 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ อบจ. อุตรดิตถ์

190 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทม. อุตรดิตถ์

191 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. ศรีพนมมาศ

192 อุตรดิตถ์ ลับแล ทต. หัวดง

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  
-  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 
-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ  
-  หัวหน้ำส่วนกำรศึกษำ  



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

-  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  193 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทม. อุทัยธานี -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

194 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อบจ. อุบลราชธานี -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 

195 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทน. อุบลราชธานี -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

196 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต. ขามใหญ่ -  หวัหน้าส่วนการศึกษา  

197 อุบลราชธานี ตระการพืชผล ทต. ตระการพืชผล

198 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทม. พิบูลมังสาหาร

199 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทม. วารินช าราบ

200 อุบลราชธานี วารินช าราบ ทต. แสนสุข

หมายเหตุ 
กลุ่มเป้าหมาย   นักบริหารงานการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 
 -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
 -  หัวหน้าส่วนการศึกษา  
 



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

1 กระบี่ เมืองกระบี่ ทต. กระบี่น้อย -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  

2 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. ไสไทย -  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 

3 กระบี่ เมืองกระบี่ อบต. คลองประสงค์ -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

4 กระบี่ เขำพนม อบต. เขำดิน -  หวัหน้ำส่วนกำรศึกษำ  

5 กระบี่ ปลำยพระยำ ทต. ปลำยพระยำ

6 กำญจนบุรี เมืองกำญจนบุรี อบต. บ้ำนเก่ำ

7 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น อบจ. ขอนแก่น

8 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต. ส ำรำญ

9 ขอนแก่น พล อบต. โนนข่ำ

10 ขอนแก่น แวงน้อย ทต. แวงน้อย

11 ขอนแก่น สีชมพู อบต. ภหู่ำน

12 ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ อบต. เสม็ดใต้

13 ชลบุรี เกำะสีชัง ทต. เกำะสีชัง

14 ชลบุรี บ้ำนบึง อบต. คลองกิ่ว

15 ชลบุรี ศรีรำชำ อบต. หนองขำม

16 ชัยนำท สรรพยำ ทต. สรรพยำ

17 ชัยภมูิ ภเูขียว ทต. ภเูขียว

18 ชัยภมูิ หนองบัวระเหว ทต. โคกสะอำด

19 เชียงรำย เมืองเชียงรำย ทต. บ้ำนดู่

20 เชียงรำย เมืองเชียงรำย อบต. ท่ำสุด

21 เชียงรำย เชียงแสน ทต. เวยีงเชียงแสน

22 เชียงรำย เชียงแสน อบต. บ้ำนแซว

23 เชียงรำย เชียงแสน อบต. ศรีดอนมูล

24 เชียงรำย พำน อบต. ดอยงำม

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2 (เพ่ิมเติม)

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2 (เพ่ิมเติม)

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

25 เชียงรำย แม่จัน อบต. ศรีค  ำ -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  

26 เชียงรำย แม่สรวย ทต. เจดีย์หลวง -  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 

27 เชียงรำย เวยีงเชียงรุ้ง อบต. ป่ำซำง -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

28 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ ทน. เชียงใหม่ -  หวัหน้ำส่วนกำรศึกษำ  

29 เชียงใหม่ จอมทอง ทต. จอมทอง

30 เชียงใหม่ เชียงดำว ทต. ทุ่งข้ำวพวง

31 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต. สันปูเลย

32 เชียงใหม่ ฝำง อบต. แม่สูน

33 เชียงใหม่ แม่แตง ทต. แม่หอพระ

34 เชียงใหม่ แม่วำง ทต. แม่วำง

35 เชียงใหม่ แม่อำย ทต. แม่อำย

36 ตำก แม่ระมำด ทต. แม่จะเรำ

37 ตำก แม่ระมำด อบต. ขะเนจื อ

38 ตำก แม่สอด อบต. ด่ำนแม่ละเมำ

39 ตำก แม่สอด อบต. พระธำตุผำแดง

40 ตำก แม่สอด อบต. มหำวนั

41 ตำก แม่สอด อบต. แม่กำษำ

42 นครนำยก บ้ำนนำ อบต. บ้ำนพริก

43 นครรำชสีมำ บัวลำย ทต. หนองบัวลำย

44 นนทบุรี บำงบัวทอง ทม. บำงบัวทอง

45 ปทุมธำนี ล ำลูกกำ ทม. ล ำสำมแก้ว

46 ปทุมธำนี สำมโคก อบต. คลองควำย

47 ปทุมธำนี หนองเสือ อบต. บึงบอน

48 ปรำจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต. กบินทร์



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2 (เพ่ิมเติม)

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

49 พระนครศรีอยุธยำ บำงปะอิน ทต. คลองจิก -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  

50 แพร่ เมืองแพร่ ทม. แพร่ -  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 

51 แพร่ เด่นชัย ทต. เด่นชัย -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

52 แพร่ ร้องกวำง ทต. ร้องกวำง -  หวัหน้ำส่วนกำรศึกษำ  

53 ภเูก็ต เมืองภเูก็ต ทต. รัษฎำ

54 ภเูก็ต ถลำง ทต. ศรีสุนทร

55 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม ทม. มหำสำรคำม

56 มหำสำรคำม เมอืงมหำสำรคำม อบต. หนองโน

57 มหำสำรคำม พยัคฆภมูิพิสัย ทต. พยัคฆภมูิพิสัย

58 มหำสำรคำม วำปีปทุม อบต. หนองแสง

59 มุกดำหำร เมืองมุกดำหำร ทต. ดงเย็น

60 มุกดำหำร ค ำชะอี ทต. ค ำชะอี

61 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน ทม. แม่ฮ่องสอน

62 แม่ฮ่องสอน แม่ลำน้อย ทต. แม่ลำน้อย

63 ยโสธร กุดชุม ทต. กุดชุมพัฒนำ

64 ยโสธร ทรำยมูล ทต. ทรำยมูล

65 ยะลำ เมืองยะลำ ทน. ยะลำ

66 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด อบจ. ร้อยเอ็ด

67 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ทม. ร้อยเอ็ด

68 ร้อยเอ็ด โพธิ์ชัย ทต. เชียงใหม่

69 ร้อยเอ็ด หนองพอก อบต. ภเูขำทอง

70 ระนอง เมืองระนอง อบจ. ระนอง

71 ล ำปำง สบปรำบ ทต. สบปรำบ

72 ล ำพูน เมืองล ำพูน อบจ. ล ำพูน



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2 (เพ่ิมเติม)

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

73 ล ำพูน เมืองล ำพูน ทต. อุโมงค์ -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  

74 ล ำพูน เวยีงหนองล่อง ทต. วงัผำง -  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 

75 เลย เมืองเลย อบจ. เลย -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

76 เลย เมืองเลย ทต. นำอ้อ -  หวัหน้ำส่วนกำรศึกษำ  

77 เลย เชียงคำน ทต. ธำตุ

78 เลย หนองหิน อบต. ปวนพุ

79 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ อบต. โสน

80 สกลนคร อำกำศอ ำนวย ทต. บะหวำ้

81 สกลนคร อำกำศอ ำนวย ทต. อำกำศอ ำนวย

82 สงขลำ สทิงพระ ทต. สทิงพระ

83 สงขลำ หำดใหญ่ ทม. ทุ่งต ำเสำ

84 สตูล เมืองสตูล ทม. สตูล

85 สมุทรปรำกำร พระประแดง ทม. ลัดหลวง

86 สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร ทต. บำงปลำ

87 สมุทรสำคร กระทุ่มแบน อบต. คลองมะเด่ือ

88 สระบุรี แก่งคอย ทม. ทับกวำง

89 สระบุรี พระพุทธบำท อบต. เขำวง

90 สระบุรี หนองแค อบต. หนองปลำหมอ

91 สิงห์บุรี อินทร์บุรี ทต. อินทร์บุรี

92 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อบต. ยำงซ้ำย

93 สุโขทัย คีรีมำศ ทต. บ้ำนโตนด

94 สุรำษฎร์ธำนี เมอืงสุรำษฎร์ธำนี ทน. สุรำษฎร์ธำนี

95 สุรำษฎร์ธำนี คีรีรัฐนิคม อบต. บ้ำนท ำเนียบ

96 สุรำษฎร์ธำนี พระแสง ทต. ย่ำนดินแดง



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ อปท. สังกัด ต ำแหน่งผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หมำยเหตุ

บญัชีรำยชือ่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเข้ำรับกำรฝึกอบรม

หลักสูตร นักบริหำรงำนกำรศึกษำ : ประเทศไทย 4.0 รุ่นที ่2 (เพ่ิมเติม)

ระหว่ำงวันที ่ 19 สิงหำคม ถึง 1 กันยำยน 2560

ณ สถำบนัพัฒนำบคุลำกรทอ้งถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธำนี  

97 สุรำษฎร์ธำนี เวยีงสระ ทต. ทุ่งหลวง -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ ศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม  

98 อ่ำงทอง ไชโย อบต. ชัยฤทธิ์ -  ผู้อ ำนวยกำรส่วนกำรศึกษำ ระดับกอง/ส ำนักกำรศึกษำ 

99 อ่ำงทอง ไชโย อบต. เทวรำช -  ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำ 

100 อุดรธำนี กุมภวำปี ทต. กุมภวำปี -  หวัหน้ำส่วนกำรศึกษำ  

หมายเหตุ 
กลุ่มเป้าหมาย   นักบริหารงานการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังน้ี 
 -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 -  ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา ระดับกอง/ส านักการศึกษา 
 -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
 -  หัวหน้าส่วนการศึกษา  
 



 

 

 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา  : ประเทศไทย  ๔.๐ 
(Training program for Education Administrators : Thailand 4.0) 

********************************** 
๑.ปรัชญา มุ่งพัฒนานักบริหารงานการศึกษา (ระดับส่วน/ฝ่าย/ส านัก) เพ่ือสร้างท้องถิ่นไทยให้เข้มแข็ง โปร่งใส        

   ก้าวสู่ประเทศไทย ๔.๐ 
 

๒.หลักการและเหตุผล  
ในยุคของสังคมฐานปัญญาบุคลากรในทุกวิชาชีพต้องเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเมื่อจะเข้าด ารง

ต าแหน่งบริหารระดับต่างๆ อย่างไรก็ตามเม่ือเวลาผ่านไปช่วงระยะหนึ่งก าลังคนในองค์กรทุกระดับรวมถึงอ านวยการ
ท้องถิ่น ต้องเข้ารับการพัฒนาในระดับสูงเพื่อปรับกระบวนทัศน์ สร้างวิสัยทัศน์  และสร้างสรรค์แนวคิดการ
ท างานเพ่ือพัฒนางานและองค์กรของตนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว   

นักบริหารงานการศึกษาขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องเผชิญกับการพัฒนาคนเพ่ือพัฒนางานเช่นกัน 
กล่าวคือ ประการแรก การจัดการเรียนรู้ซึ่งเป็นกระบวนงานหลักของสถานศึกษาจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของวิถีโลกและประเทศ ประการที่สอง ศูนย์กลางของการบริหารจัดการเปลี่ยนไปจากการรวมอ านาจมาเป็น 
การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างกว้างขวางโดยใช้แนวคิดฐานพ้ืนที่ บทบาทของนักบริหารงานการศึกษาจึงเปลี่ยน  
ไปจากเดิมแบบก้าวกระโดด ประการที่สาม ชุมชนต้องเผชิญกับสิ่งแวดล้อมที่ซับซ้อน และเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว  ความรู้ สารสนเทศ และนวัตกรรมการจัดการของการบริหารการศึกษาเพ่ิมขึ้นในปริมาณมากจ าเป็นต้อง
ติดตาม เพ่ือน ามาตัดสินใจใช้ให้เหมาะสมและทันเวลา ประการที่สี่ อายุเฉลี่ยของผู้ที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสูงขึ้น 
ต้องการ การวางแผนการทดแทนมิเช่นนั้นจะเกิดความขาดแคลน และประการสุดท้าย นโยบายและยุทธศาสตร์
ประเทศไทยมุ่งสู่ ประเทศไทย ๔.๐ ดังนั้นวิธีบริหารจัดการ และวิธีปฏิบัติงานต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
         กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมนักบริหารงานการศึกษา ขั้นสูง ที่เรียกว่านักบริหารงานการศึกษา ๔.๐ โดยยึดหลักการของการถ่ายทอด
นโยบาย และยุทธศาสตร์ประเทศร่วมกับนวัตกรรมการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ มาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
ฉบับนี้ 
  
 ๓.วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนานักบริหารงานการศึกษาให้มีสมรรถนะระดับสูง ดังต่อไปนี้ 

๓.๑  สร้างสรรค์งานทางด้านการศึกษาให้มีการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการร่วมสมัย 
๓.๒  วิพากษ์ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างมีเหตุผลบนฐานวิชาการ 
๓.๓  ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์จากแบบปฏิบัติที่เป็นเลิศในการบริหารจัดการทางด้าน 
       การศึกษามาใช้ประโยชน์ตามบริบทท้องถิ่น 
๓.๔  เพ่ือเตรียมพร้อมนักบริหารงานการศึกษาก้าวสู่ยุค ประเทศไทย ๔.๐ 
 
 
 

 



 
๒ 

 

 

๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๔.๑  การศึกษาชุมชนในกลุ่มพ้ืนที่เดียวกันสามารถพัฒนาตนเองได้ด้วยนวัตกรรมการบริหารจัดการ 
       ที่โดดเด่นสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ชุมชนตามแนวคิด ประเทศไทย ๔.๐  
๔.๒  ผู้เรียนสามารถตอบสนองการจัดการศึกษาฐานพ้ืนที่โดยร่วมกันสร้างย่านนวัตกรรมการบริหาร 
       การศึกษาและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของท้องถิ่น 
๔.๓  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามแนวคิดที่เป็นเอกลักษณ์ของเด็กและเยวชน ให้เป็นชุมชน ๔.๐ 
๔.๔  ผู้น าชุมชนสามารถเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และเป็นต้นแบบให้กับการผลิต เด็กและเยาวชน 
       ต้นแบบของสถาบันอุดมศึกษา 

 

๕. กลุ่มเป้าหมาย นักบริหารงานการศึกษา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 -  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
 -   ผู้อ านวยการส่วนการศึกษา /ส านักการศึกษา 
 -   ผู้อ านวยการกองการศึกษา  
 -   หัวหน้าส่วนการศึกษา  
 

๖. เนื้อหาหลกัสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน ๑๔ วัน (จ านวน ๒๓ วิชา  ๗๒ ชั่วโมง) 
 หมวดที่ ๑ วิชาพื้นฐาน                  จ านวน ๓ วิชา ๙ ชั่วโมง 
 ค าอธิอบายหมวดวิชา 

  การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การศึกษาชาติระยะ ๒๐ ปี    
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ กับแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นไทยใน
อนาคต และท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส จิตใจธรรมาภิบาล และความก้าวหน้าของผู้ด ารงต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

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

๒. วิชา ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส จิตใจธรรมาภิบาล          ๓ 
๓. วิชา การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น และทิศทางความก้าวหน้า   ๓ 

ของผู้ด ารงต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 หมวดที่ ๒ วิชาศาสตร์พระราชา          จ านวน ๒ วิชา ๖ ชั่วโมง 
 ค าอธิบายหมวดวิชา 

    การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่าง ๆ 
ประกอบด้วย แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรมการปลูกฝังให้เจ้าหน้าที่ของรัฐยึดถือแนวทางบริหาร
ตามหลักทศพิธราชธรรม หลักทศพิธราชธรรม หรือราชธรรม ๑๐ เป็นธรรมของพระราชา การปฏิบัติราชการตาม
หลักทศพิธราชธรรม การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ ความหมาย ปรัชญา และกรอบ
แนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียง การด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับข้าราชการไทยหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับการปฏิบัติราชการ การน้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 

 
 

 



 
๓ 

 

 

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

ในการบริหารงานการศึกษา 
   
    หมวดที่ ๓ วิชาเฉพาะ       จ านวน ๑๖ วิชา ๕๑ ชั่วโมง 
 ค าอธิบายหมวดวิชา 

    การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติสู่การศึกษาท้องถิ่น และการ
จัดท าแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา และการติดตามและการประเมินผล และนโยบาย ภารกิจ และ
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของนักบริหารงานการศึกษา ยุคประเทศไทย ๔.๐ และอนาคตคตใหม่ของการศึกษาไทย
ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ และระบบราชการยุคดิจิทัล และการบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาในท้องถิ่น ประเทศไทย 
๔.๐ และนวัตกรรมการบริหารจัดการทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และการบริหารความเสี่ยง ปัจจัยภายนอก
และผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนที่ และกระบวนการเสริมสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่นสมัยใหม่ และการใช้
และการน าเสนอข้อมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพ่ือการศึกษาสมัยใหม่ และเครื่องมือในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาทางเลือกสมัยใหม่ และการส่งเสริม 
งานกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนสมัยใหม่ และการส่งเสริม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน 

๑. วิชา แนวทางปฏิรูปการศึกษาและยุทธศาสตร์ชาติสู่การศึกษาท้องถิ่น  ๓ 
๒. วิชา การจัดท าแผนปฏิบัติการและยุทธศาสตร์ทางการศึกษา   ๖ 
๓. วิชา การติดตามและการประเมินผล      ๓ 
๔. วิชา นโยบาย ภารกิจ และบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ    ๓ 

    ของนักบริหารงานการศึกษา ยุคประเทศไทย ๔.๐ 
๕. วิชา อนาคตคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ ๔.๐   ๓ 
๖. วิชา ระบบราชการยุคดิจิทัล       ๓ 
๗. วิชา การบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาในท้องถิ่น ประเทศไทย ๔.๐  ๓ 
๘. วิชา นวัตกรรมการบริหารจัดการทางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ๓ 
๙. วิชา การบริหารความเสี่ยง และผลกระทบทางเศรษฐกิจต่อประชาชนในพื้นท่ี ๓ 
๑๐. วิชา กระบวนการเสริมสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่นสมัยใหม่   ๓ 
๑๑. วิชา การใช้และการน าเสนอข้อมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศ  ๓ 

      เพ่ือการศึกษาสมัยใหม่    
๑๒. วิชา เครื่องมือในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น   ๓ 
๑๓. วิชา การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาทางเลือกสมัยใหม่   ๓ 
๑๔. วิชา การส่งเสริม งานกีฬา นันทนาการ งานพัฒนากิจกรรมเด็ก   ๓ 

  และเยาวชนสมัยใหม่ 
๑๕. วิชา การส่งเสริม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม   ๓  

และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาคุณภาพเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 
๑๖. วิชา การส่งเสริมการด าเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา แก่สถานศึกษา   ๓ 

 
 
 



 
๔ 

 

 

 

หมวดที่ ๔ วิชาเสริม                               จ านวน ๒ วิชา ๖ ชั่วโมง 
 ค าอธิบายหมวดวิชา 

การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ ฝึกปฏิบัติ และประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพ 
และวิธีการสมาคมมีบุคลิกภาพต่อการเป็นผู้น า และต่อการประกอบพิธีการต่างๆ วิธีการปฏิบัติตนต่อสังคมในแต่ละ
สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม และเทคนิคการบริหารงานและวิธีสร้างสุขในสถานศึกษามีบรรยากาศแห่งความสุขทั้ง
ผู้บริหาร ครูผู้สอน และนักเรียน ร่วมมือร่วมใจกันในการท างานอย่างเ ต็มความสามารถ  
สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับองค์กร 

๑. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม     ๓ 
๒. วิชา เทคนิคการบริหารงานและวิธีสร้างสุขในสถานศึกษา    ๓ 

 

๗. ระยะเวลาในการอบรม 
- นักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ ระยะเวลาจ านวน ๑๔ วัน 
- สัมมนาภาคทฤษฎี จ านวน ๑๑ วนั 
- ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน  ๓ วัน 
 

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

๙. สถานที่ด าเนินการ 
 -  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี 
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ตารางการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ รุ่น 2 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี 

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. 

วันที ่
19 สิงหาคม 

60 

 
ลงทะเบียน 

 
 

เปิดการศึกษาอบรม 
พบผู้อ านวยการโครงการ/ 
อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสูตร 

   
   

 
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

๑.๑ วิชา ยุทธศาสตร์การศึกษาชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ -๒๕๗๙) และแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 

กับแนวทางในการขับเคลื่อนการพฒันา 
ท้องถิ่นไทยในอนาคต 

๓.๑ วิชา แนวทางปฏิรูปการศึกษาและ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การศึกษาท้องถิ่น 

วันที ่
20 สิงหาคม  

60 

          ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
๓.๒ วิชา การจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  

ทางการศึกษา ๑.๒  วิชา ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส จติใจธรรมาภิบาล 

วันที ่
21 สิงหาคม  

60 
๓.๓ วิชา การติดตามและการประเมินผล 

๓.๔ วิชา นโยบาย ภารกจิและบทบาทหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของนักบริหารงานการศึกษา 

 ยุคประเทศไทย ๔.๐ 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 

พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันที ่
22 สิงหาคม  

60 

๓.๕ วิชา อนาคตใหม่ของการศึกษาไทยในยุค 
ประเทศไทย ๔.๐ ๓.๖ วิชา ระบบราชการยุคดิจิทลั 

๑.๓ วิชา การบริหารงานบุคคลทอ้งถิ่น  
และทิศทางความก้าวหน้าของผูด้ ารงต าแหน่ง

นักบริหารงานการศึกษา ของอปท. 
วันที ่

23 สิงหาคม  
60 

๓.๗ วิชา การบูรณาการความร่วมมือทางการศึกษาในท้องถิ่น 
ประเทศไทย ๔.๐ 

๓.๘ วิชา นวัตกรรมการบริหารจัดการทางการศึกษา 
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันที ่
24 สิงหาคม  

60 

๓.๙ วิชา การบริหารความเสี่ยงและผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
ต่อประชาชนในพื้นที ่

๓.๑๐ วิชา กระบวนการเสริมสร้างผู้ประกอบการท้องถิ่น
สมัยใหม ่

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันที ่
25 สิงหาคม  

60 

ศึกษาดูงานด้านกองการศึกษาต้นแบบ 
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 

ศึกษาดูงานด้านกองการศึกษาต้นแบบ 
บริหารจดัการสู่ความเป็นเลิศ 
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ตารางการอบรม หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย ๔.๐ รุ่น 2 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จ.ปทุมธานี 

เวลา 
วัน      ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

วันที ่
26 สิงหาคม  

60 

ศึกษาดูงานด้านกองการศึกษาต้นแบบ 
ธรรมมาธิบาล 

   
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 
    

ศึกษาดูงานด้านกองการศึกษาต้นแบบ 
ธรรมมาธิบาล 

วันที ่
27 สิงหาคม  

60 

ศึกษาดูงานด้านกองการศึกษาต้นแบบ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ศึกษาดูงานด้านกองการศึกษาต้นแบบ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

วันที ่
28 สิงหาคม  

60 

๓.๑๑ วิชา การใช้และการน าเสนอข้อมูลเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
สารสนเทศเพื่อการศึกษาสมัยใหม ่

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

๓.๑๒ วิชา เครื่องมือในการพัฒนาเด็ก 
เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 

๓.๑๓ วิชา การออกแบบกิจกรรมการเรยีนรู้
การศึกษาทางเลือกสมัยใหม ่

วันที ่
29 สิงหาคม  

60 

๓.๑๔ วิชา การส่งเสรมิงานกีฬา นันทนาการ  
งานพัฒนากิจกรรมเด็กและเยาวชนสมัยใหม ่

๓.๑๕ วิชา การส่งเสรมิศาสนา ขนบธรรมเนยีมประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพ

เด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น 

๓.๑๖ วิชา การส่งเสรมิการด าเนินงานตาม
ระบบประกันคณุภาพการศึกษา  

แก่สถานศึกษา 

วันที ่
30 สิงหาคม  

60 
๔.๑ วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 

๔.๒ วิชา เทคนิคการบริหารงาน 
และวิธีสร้างสุขในสถานศึกษา 

สัมมนากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสตูร 

วันที ่
34 สิงหาคม  

60 

๒.๑ วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ยั่งยืนในมิติ 
- แนวทางการบริหารตามหลักทศพิธราชธรรม 

๒.๒ วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพฒันาที่ยั่งยืนในมิติ 
- การน าหลักปรญัชาเศรษฐกิจพอเพยีง 

มาใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ 

วันที ่
1 กันยายน  

60 
วิพากษ์ผลงานทางวิชาการ พิธีปิด 

 



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              นักบริหารงานการศึกษา : ประเทศไทย  4.0  รุ่นที่ 2 
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  :                นักบริหารงานการศึกษา  :  ประเทศไทย 4.0  รุ่นที ่2 
 

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 
หลักสูตรนักบริหารงานการศึกษา  :  ประเทศไทย 4.0 

 รุ่นที่ 2 
ระหว่างวันที่  19 สิงหาคม ถึง 1 กันยายน 2560 

 
 

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

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

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

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

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

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

E-mail…………………………………………………………………………………..  
 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com 
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
   3. กรุณาส่งแบบตอบรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมก่อนการฝึกอบรม 
      4. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน ก่อนการฝึกอบรม 
        สั่งจ่ายในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก    

ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน 

๒. การแต่งกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และ วันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
ชุดออกก าลังกาย    

1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า อย่างน้อย 2 ตัว 
3) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว    

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให ้
    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) ให้ใส่ 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 
หมายเหตุ 
** ถ้าประสงค์จะเข้าท่ีพักก่อนการอบรม 1 คืน สามารถเข้าพักได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม  
    และไม่ต้องส ารองห้องพัก 
 

   

เอกสาร 6 



   เอกสาร ๗ 

 


	บัญชีรายชื่อรุ่น 2
	บัญชีรายชื่อรุ่น 2 เพิ่มเติม
	หลักสูตรปรับนักบริหารงานการศึกษา ระดับส่วนฝ่ายสำนัก ประเทศไทย ๔.๐
	ตารางนักบริหารงานการศึกษา ระดับส่วนฝ่ายสำนัก ประเทศไทย ๔.๐ 2
	ใบชำระเงิน (2)
	ใบตอบรับเข้าอบรม นักบริหารงานการศึกษา 4.0
	การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม
	แผนที่ เอกสาร (๗)

