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ประกาศสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 

เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค 

หลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 
....................................................................... 

   

ด้วยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้ประกาศรับสมัคร
ผู้อ านวยการสถานศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนับสนุน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค หลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผน
เสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 ห้องประชุม 2/1 ชั้น 2 อาคาร    
เฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  

   

ในการนี้ ได้ปิดรับสมัครแล้ว ปรากฎว่ามีผู้ให้ความสนใจและสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
จ านวนมาก เกินจ านวนตามเป้าหมายที่ก าหนด และเพ่ือให้การด าเนินการพัฒนาเป็นไปด้วย          
ความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการและหลักสูตร สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้อ านวยการสถานศึกษา : วางแผน
เสริมสร้างประเทศไทย 4.0 รุ่นที่ 3 จ านวน 50 คน ดังนี้ 

1. นายเจริญ  เชื้อเมืองพาน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่  

2. นายมณี  เอียดเสน โรงเรียนวัดบางคุระ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
3. นางพิมพ์ยุพา  พรหมดวง โรงเรียนบ้านเขาน้อย  

จังหวัดนครศรีธรรมราช  
4. นางมิญช์มนัส สลางสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองพลับ จังหวัดร้อยเอ็ด  
5. นายสุวิทย์  บุษรากุล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย (สันทราย

ราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) จังหวัดเชียงราย  
6. นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี โรงเรียนบ้านใหม่วิไลวัลย์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
7. นางสมหมาย  เทศข า โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ศรี จังหวัดชัยนาท  
8. นางสาวสิตณัธช์  โพธิข า โรงเรียนบ้านแม่คุ จังหวัดสุโขทัย   
9. นางสาวจันทรัตน์  สารีค า โรงเรียนบ้านโป่งปะ จังหวัดพิษณุโลก   

10. นางสาวกัญญาภัค  ลายหีด โรงเรียนบ้านหนองคล้า จังหวัดเพชรบูรณ์  
11. นางจิรัชญา  สนธิญาติ โรงเรียนบ้านดาดอุดม จังหวัดเพชรบูรณ์  
12. นางประภัสสร มีเชี่ยวชาญ โรงเรียนบ้านสระประดู่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
13. นางสาวพัทธนันต์ แหยมแก้ว โรงเรียนบ้านรวมทรัพย์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
14. นางปิณิดา คาโคตรจันทร์ โรงเรียนบ้านคลองบง จังหวัดเพชรบูรณ์  
15. นางสาววิภาพร  ซาทอง โรงเรียนบ้านหนองสะแก  จังหวัดเพชรบูรณ์  

 
 

/16. นายทวี... 
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16. นายทวี  กรายไทยสงค์ โรงเรียนสวนป่าองค์พระ จังหวัดสุพรรณบุรี  
17. นายศักดิ์ณรงค์ หล่ าค้าขาย โรงเรียนบ้านกล้วย จังหวัดสุพรรณบุรี  
18. นายนพพล คงทายาท โรงเรียนบ้านดงเสลา จังหวัดสุพรรณบุรี  
19. นายสุรินทร์  น านาผล โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ จังหวัดร้อยเอ็ด  
20. นางสาวกาญจนา สิรวิงศาวรรธน์ โรงเรียนบ้านดอนไผ่ (อุดม-สอางค์  

อุ่นสุวรรณ) จังหวัดสมุทรสาคร  
21. นางวรุฬรัตน์ ภัทรกุลบดินทร์ โรงเรียนวัดโพธิ์ (นาควิทยานุสรณ์) 

จังหวัดสระบุรี  
22. นางขษิฐา  พงษ์เกษตรกรรม โรงเรียนบ้านท่าโรง จังหวัดเพชรบูรณ์  
23. นายชัฏณัฐพนธ์  สุขประเสริฐ โรงเรียนบ้านหนองผือ จังหวัดสุพรรณบุรี  
24. นางไปรยา พลศารทูล โรงเรียนบ้านห้วยหินด า จังหวดัสุพรรณบุรี  
25. นางจันทร์ศิริ ชูวา โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
26. นางสาวสุพรรษา พละศักดิ์ โรงเรียนวัดคอกช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  
27. นายไชยันต์  คงเมือง โรงเรียนบ้านน าทรัพย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
28. นางศิริลักษณ์  ศรีวีระนุรัตน์ โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง) 

จังหวัดนนทบุรี  
29. นายยุทธชัย เสริมพงษ์ โรงเรียนบ้านงิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  
30. นายประชา สมศรี โรงเรียนบ้านห้วยทราย จังหวัดนครพนม  
31. นางสาวรศิตา  รัตนโชติมาศ โรงเรียนวัดสนามช้าง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
32. นางบุญเพ็ชร  สุนทรโชติ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา  
33. นายราชัน  เทวัน โรงเรียนวัดดงยาง จังหวัดฉะเชิงเทรา  
34. นางสาวนันทนา  เจริญสุข โรงเรียนบ้านบางแสม จังหวัดชลบุรี  
35. นายสุรศักดิ์  หอมอ่อน โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร  จังหวัดนครพนม   
36. นางวิจิตรา  ทัพซ้าย โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง จังหวัดอ านาจเจริญ  
37. นายโกมิน  ทัพซ้าย โรงเรียนประชาสามัคคี จังหวัดอ านาจเจริญ  
38. นางเปรมฤดี มีสนุ่น โรงเรียนบ้านโคกตะขบ จังหวัดเพชรบูรณ์  
39. นายวีระพงษ์  ถาวงษ์กลาง โรงเรียนบ้านสระบัวก่ า จังหวัดสุพรรณบุรี  
40. นางสาวปราณี แสงมงคลพิพัฒน์ โรงเรียนวัดบางคา จังหวัดฉะเชิงเทรา  
41. นางสาวภิรัญญา  อินถิติ โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร จังหวัดพัทลุง  
42. นายวัฒนา  จันทะวงษ์ โรงเรียนบ้านศิวาลัย จังหวัดศรีสะเกษ  
43. นายฉัตร  สิงห์บุราณ โรงเรียนล าน้ าพอง จังหวัดขอนแกน่  
44. นายพัฒนรินทร์  จันทะรัตน์ โรงเรียนเหล่าเชืองโนนเสียววทิยา 

จังหวัดกาฬสินธุ์  
45. นางสาวธาราลักษณ์  ศรีสุข โรงเรียนบ้านรังย้อย จังหวัดเพชรบูรณ์  
46. นายค าโพธิ์  บุญสิงห์ โรงเรียนบ้านหนองอีด า จังหวัดสุรินทร์  
47. นายณัฐชัย  เชิงหอม โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู จังหวัดศรีสะเกษ  
48. นายยุทธนา  มุกดา โรงเรียนบ้านวังกุง จังหวัดชัยภูมิ  

 

 

/49. นางปราณี... 
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ตารางฝึกอบรมผู้อ านวยการสถานศึกษา : การวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0  
รุ่นที่ 3 วันที่ 18 – 22 มิถุนายน 2561 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนครปฐม 
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18.00 – 21.00 น. 

จันทร์ 
ที่ 18 
มิถุนายน 
2561 

07.30 - 
09.00 น. 

9.00 - 12.00 น. การพัฒนากรอบความคดิแบบเติบโต  
(Growth Mindset) 

สมรรถนะด้านคุณธรรม (Moral Competency) 
ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ 

การคิดเชิงวิพากษ์และคิดรเิริ่มสรา้งสรรค ์
(Critical and Creative thinking) 

ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ 
รายงานตัว/

ชี้แจง
หลักสูตร/ 
พิธีเปิด 

วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศไทย 4.0 
ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ 

อังคาร 
ที่ 19  
มิถุนายน 
2561 

การรู้ดจิิทัล (Digital literacy) 
รศ.ดร.ปณติา วรรณพิรณุ   

หัวหน้าศูนย์วิจัยการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลย ี
ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

การเป็นนวัตกร (Innovator) 
รศ.ดร.ณัฐชา  ทวีแสงสกลุไทย 

ผู้ช่วยอธิการบดี งานยุทธศาสตร์และนวัตกรรม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

การสร้างทีมงานเครือข่าย 
ผู้อ านวยการสถานศึกษา 

เพื่อวางแผนเสริมสร้างประเทศไทย 4.0 
ดร.ศกลวรรณ เปลี่ยนข า และคณะ 

 
พุธ 
ที่ 20 
มิถุนายน 
2561 

ศึกษาดูงาน 
แบบอย่างการปฏิบตัิที่ดีเกี่ยวกับ 

นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอน  

และการพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นนวตักร 
 โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง สพม. เขต 1 

ศึกษาดูงาน 
การพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นนวัตกร 

ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) 
สรุปองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ 

พฤหัสบด ี
ที่ 21 
มิถุนายน 
2561 

ศึกษาดูงาน 
แบบอย่างการปฏิบตัิที่ดีเกี่ยวกับ 

นวัตกรรมในการบริหารสถานศึกษา 
 การจัดการเรียนการสอน  

และการพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นนวตักร 
ณ โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 

ปฏิบัติการ 
เขียนโครงการพัฒนานักเรียนใหเ้ป็นนวัตกรรุ่นเยาว ์

ทีม่ีคุณธรรมเป็นฐาน 
ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ 

แบ่งกลุ่มน าเสนอ 
โครงการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นนวตักรรุน่เยาว ์

ทีม่ีคุณธรรมเปน็ฐาน (ร่างโครงการ)  
ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ 

ศุกร ์
ที่ 22 
มิถุนายน 
2561 

แบ่งกลุ่มน าเสนอ 
โครงการพฒันานกัเรียนใหเ้ป็นนวตักรรุน่เยาว ์

ทีม่ีคุณธรรมเปน็ฐาน (ฉบับสมบูรณ์) 
ศ.ดร.พฤทธ์ิ  ศิริบรรณพิทักษ์ และคณะ 

ประเมินผลโครงการ/พิธี
ปิด และมอบวุฒิบตัร 

  

 

หมายเหตุ  ตารางนี้เป็นการฝึกอบรมจริง จึงขอให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมบริหารจัดการเวลาเดินทางให้เหมาะสม หากผู้ใดไม่สามารถเดินทางกลับในวันปิดการฝึกอบรมได้  
              สามารถพักค้างคืนและเดินทางกลับในวนัต่อไปได้ 
            2. พักรับประทานเคร่ืองด่ืมและอาหารว่าง เวลา 10.30 -10.40 น. และเวลา 14.30 – 14.40 น. 
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