
   
 
 
 
 

 

 
 

  
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการ 

โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ 
“หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning 

ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ” 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา 1 – 3 

สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

1. หลักการและเหตุผล 
                 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 41  
ได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสิทธิจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งหรือทุกระดับตามความพร้อม  
ความเหมาะสมและความต้องการภายในท้องถิ่น ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคเทคโนโลยีการศึกษา การพัฒนาทรัพยากร 
ทุนมนุษย์ตั้งแต่วัยเยาว์ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัล ข้อมูล สื่อสมัยใหม่ ล้วนแล้ว
เป็นภาษาอังกฤษซึ่งการเรียนรู้ให้เท่าทันจ าเป็นต้องมีพื้นฐานทางภาษาอังกฤษที่ดี มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
มุ่งสมรรถนะการสื่อสารแนว Active Learning พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พร้อมกิจกรรมเสริม คณิต ศิลปะ 
นิทาน เกมส์ เพลง STEAM สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย / การศึกษาขั้นพื้นฐาน / หลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลแพลตฟอร์มการใช้เทคโนโลยีการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
โลกพร้อมระบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กวัยเริ่มเรียน และการวัดประเมินผลแบบเรียลไทม์ควรมีหลักสูตร
และเครื่องมือสื่อการสอนเฉพาะทางให้กับครูผู้สอนและผู้บริหาร เพื่อเป็นเครื่องมือน าทางในการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียน
ใ ห้มีทั กษะการเรียนรู้ ที่ ถู กต้ องตามหลักวิชาการครบองค์ประกอบทั้ ง  platform on-line on-site on-hand  
ระบบ Learning Management System เพื่อส่งต่อระดับการศึกษาที่สูงขึ้นผู้ เรียนมีผลงานเก็บในรูปแบบ e-folio  
อันจะส่งผลถึงการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพระดับสากล 
                  วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสุนันทาและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญจึงได้จัดท าโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก     
หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเทคโนโลยี 
AI จากประเทศอังกฤษ (50 ศูนย์ทดลอง)  ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน / 
กรอบมาตรฐานสหภาพยุโรป CEFR เพื่อยกระดับพัฒนาการศึกษาท้องถิ่นสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
ด้านการศึกษา SDGs Education ต่อไป 
 
 
 
 
 
             /วัตถุประสงค์... 
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2. วัตถุประสงค์  
           2.1 เพื่อจัดท าศูนย์ทดลองต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กโดยใช้ชุดเครื่องมือดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
จากประเทศเจ้าของภาษามาประยุกต์ใช้ในบริบทการศึกษาท้องถิ่น 
           2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กตั้งแต่พื้นฐาน
ระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา แนว Active Learning โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน 
บูรณาการ on-line on-site on-hand และการวัดประเมินผลแบบทันทีทันใดพร้อม e-portfolio ส าหรับผู้เรียน  
           2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบระดับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CEFR
และการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดการเรียนการสอน 
           2.4 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นดิจิทัลแพลตฟอร์มภาษาอังกฤษส าหรับเด็กเครื่องมือสื่อการสอน
เฉพาะทางที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย / การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียนการสอนพัฒนาทักษะ  
ในศตวรรษที่ 21 เพื่อน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมาประกอบการท าผลงานทางวิชาการเพื่อการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ 
            2.5 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการทดลองใช้หลักสูตรมาวางแผนก าหนดทิศทางการฝึกอบรมส่งเสริมประสิทธิภาพ
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา 1 – 3 และวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นล าดบั
ต่อไป    

3. วิธีด าเนินการ 
            3.1 จัดอบรมรูปแบบ on site 2 ครั้ง (ปฐมนิเทศ 1 ครั้ง / ปิดโครงการ 1 ครั้ง) โดยการบรรยาย สาธิตเชิงปฏิบัติการ 
ซักถามแลกเปลี่ยน โดยวิทยากรผู้ทรงคูณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญที่มหาวทิยาลยัราขภัฏสวนสุนันทาและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นก าหนดร่วมกัน 
            3.2 จัดอบรมรูปแบบ online zoom meeting 4 คร้ัง เพื่อติดตามผล  
            3.3 สร้างกลุ่ม LINE ส าหรับครูผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ค าปรึกษา 

4. กลุ่มเป้าหมาย  
4.1 ครูผู้สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4.2 ครูผู้สอนของโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย (อนุบาล) 
4.3 ครูผู้สอนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ประถมศึกษา 1 - 3 )  
4.4 ผู้บริหารสถานศึกษา 
4.5 บุคลากรทางการศึกษาที่ผู้บริหารพิจารณาให้เข้าร่วมการฝึกอบรม 
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการฉีดวัคซีนครบโดสหรือผ่านการตรวจ Antigen test kit (ATK) มีผลเป็นลบ

ก่อนวันอบรมไม่เกิน 72 ชั่วโมง 

5. โครงสร้างหลักสูตรการอบรมประกอบด้วย 
            5.1 แนวคิดทฤษฎีและหลักการการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กวัยเริ่มเรียน  
            5.2 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูตามกรอบ CEFR   
            5.3 การพัฒนาทักษะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครู  
            5.4 เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษแนว Active Learning ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง ดว้ยดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
            5.5 ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม STEAM Education ทีส่อดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หลักสตูรฐานสมรรถนะ 
            5.6 การพัฒนาทักษะพื้นฐานการอ่านและสะกดค า Phonics ในรูปแบบเกมส ์
            5.7 การวัดประเมินผลผู้เรียนรายบุคคลเครื่องมือประเมินพัฒนาการแบบเรียลไทม์ และการเก็บ e-portfolio 
ส าหรับผู้เรียน 
 
                     /แนวคิด... 
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            5.8 แนวคิดการจัดการศึกษาแนวใหม่ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์มบูรณาการ Online Onsite Onhand และ 
ระบบการจัดการชั้นเรียน Learning Management System (LMS )  
            5.9 แนวทางการพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการท าผลงานทางวิชาการ
การขอมีและเลื่อนวิทยฐานะการก าหนดประเด็นท้าทายและการจัดท าข้อตกลงพัฒนางานตามหลักเกณฑ์ใหม่ PA 
(Performance Agreement) / ว 23  

6. ระยะเวลาด าเนินการ/สถานที่ฝึกอบรม 
            6.1 การอบรม Onsite คร้ังที่ 1 ดังนี้     
                 ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง วันศุกรท์ี่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร                   
                 ภูมิภาคที่ 2 ภาคตะวันออก วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น  จังหวัดระยอง                                       
                     ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา     
                 ภูมิภาคที่ 4 ภาคเหนือ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่                      
                 ภูมิภาคที่ 5 ภาคใต้ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 6.2 การอบรม Online จ านวน 4 คร้ัง ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2565 
 6.3 การอบรม Onsite คร้ังที่ 2 ระหว่างเดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน 2565                         

7. ค่าลงทะเบียนในการฝกึอบรม 
 7.1 ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม โดยวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนดังกล่าว  

7.2 ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทางให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และ 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2561 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 

8. ประโยชนที่จะได้รับ 
           8.1 ท าให้เกิดศูนย์ทดลองต้นแบบการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กโดยใช้ชุดเครื่องมือดิจิทัลแพลตฟอร์ม  
จากประเทศเจ้าของภาษามาประยุกต์ใช้ในบริบทการศึกษาท้องถิ่นพร้อมน าไปปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
และสถานศึกษา 
           8.2 ท าให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็ก
ตั้งแต่พื้นฐานระดับปฐมวัย – ประถมศึกษา แนว Active Learning โดยใช้สื่อเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียน
การสอนบูรณาการ on-line on-site on-hand และการวัดประเมินผลแบบทันทีทันใดพร้อม e-portfolio ส าหรับผู้เรียน
พร้อมน าไปปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรและตนเอง  
           8.3 ท าให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เพิ่มมากขึ้นเกี่ยวกับกรอบระดับการใช้ภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร CEFR และการส่งเสริมสมรรถนะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  
จัดการเรียนการสอนพร้อมน าไปปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรตนเองและผู้เรียน 
           8.4 ท าให้ผู้ เข้าอบรมได้เรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่นดิจิทัลแพลตฟอร์มภาษาอังกฤษส าหรับเด็กเครื่องมือ  
สื่อการสอนเฉพาะทางเพิ่มมากขึ้นที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย/การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการเรียน  
การสอนพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อน าผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนมาประกอบการท าผลงานทางวิชาการเพื่อการขอมี 
และเลื่อนวิทยฐานะพร้อมน าไปปฏิบัติอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กรตนเองและผู้เรียน 
            8.5 ท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการทดลองใช้หลักสูตรมาวางแผนก าหนดทิศทางการฝึกอบรมส่งเสริม
ประสิทธิภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปฐมวัย/ประถมศึกษา 1 – 3 และวางแนวทางการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษอย่างเกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้เรียน 
 
                /การติดตาม... 
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9. การติดตามประเมินผลโครงการ 
          9.1 พิจารณาจากด้านระยะเวลา โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องมีระยะเวลาในการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 % 
ของระยะเวลาทั้งหมด 
          9.2 จากการประชุมติดตามผลรูปแบบ online zoom meeting จ านวน 4 คร้ัง ครั้งละ 1 วัน  
          9.3 จากกลุ่ม LINE ของผู้เข้าร่วมโครงการอบรม ทางฝ่ายบริหารโครงการฯจะมีเจ้าหน้าที่ทีมงานนักวิชาการ 
คอยให้ค าปรึกษาตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ 
          9.5 จากแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    

10. ช่องทางการตดิต่อประสานงาน 
         10.1 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  
                 โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ  
                 วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสนุันทา 
                   ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ โทร. 090 982 3661, 091 865 7730, 086 368 9449   
                 โทรสาร 034 964 945  e-mail :  chmproject65@gmail.com  

11. ที่ปรึกษาโครงการและผู้รบัผิดชอบโครงการความร่วมมือทางวิชาการ 
                วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราขภัฏสวนสนุันทา ร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น 
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                                      โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร 
โครงการศูนย์ทดลองหลักสตูรการสอนภาษาอังกฤษ 

“หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning 
ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ” 

ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประถมศึกษา 1 – 3 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ตารางการปฐมนิเทศโครงการและเปิดการอบรมครั้งที่ 1 onsite ( ภูมิภาคที่ 1 – 5 ) 
  

เวลา                                         หัวข้อ / กิจกรรม  หมายเหตุ 
08.30 – 09.00 น. 
09.00 – 09.15 น. 

ลงทะเบียน รับเอกสาร 
พิธีเปิดโครงการโดยผู้บริหาร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และประธานโครงการ ดร.นิรชราภา ทองธรรมชาต ิ
วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราขภัฎสวนสุนนัทา 

 

09.15 – 10.30 น. แนะน าภาพรวมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการสอนภาษาอังกฤษ 
ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ปฐมวัย/การศึกษาขั้นพืน้ฐานประถมศึกษา 1 – 3   
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วิทยากร : คณะท างานโครงการ / นักวิชาการศึกษาหลักสูตร Royal ABC ประเทศไทย 
แนะน าโครงสรา้งหลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning  
ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ 
Workshop ฝึกปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น Royal ABC classroom ,self – study  
ภาษาอังกฤษ คณิต ศิลปะ นทิาน เกมส์ เพลง กิจกรรม STEAM 
พัฒนาทักษะพืน้ฐานการอ่านและสะกดค า Phonics ในรูปแบบเกมส์ 
วิทยากร : Mr. Kris Ranold หลักสูตร Royal ABC ประเทศไทย / มีระบบแปลไทย 

 

10.30 - 10.45 น.                                       พักรับประทานอาหารว่าง    
10.45 - 12.00 น. เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษส าหรับเด็กแนว Active Learning 

Workshop ฝึกปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น Royal ABC self – study ต่อ  
ภาษาอังกฤษ คณิต ศิลปะ นทิาน เกมส์ เพลง กิจกรรม STEAM  
Workshop ฝึกปฏิบัติการใช้แพลตฟอร์ม แอพพลิเคชั่น Royal ABC world , school version  
การวัดประเมินผลผู้เรียนแบบเรียลไทม์ในรปูแบบดิจิทัล เพื่อสรา้ง e-portfolio  
ส าหรับนักเรียน ครู ผู้บริหาร ผูป้กครอง 
วิทยากร : Mr. Kris Ranold หลักสูตร Royal ABC ประเทศไทย / มีระบบแปลไทย 

 

12.00 – 13.00 น.                                      พักรับประทานอาหารกลางวนั 
13.00 – 15.30 น. แนวทางการท าผลงานทางวชิาการ / การพัฒนานวตักรรม / การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการ

จัดการเรียนการสอน การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชพี PLC  
อธิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถาม-ตอบ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายครูผู้สอนภาษาอังกฤษร่วมกัน 
วิทยากร : คณะท างานโครงการ / นักวิชาการหลักสูตร Royal ABC ประเทศไทย 
ถ่ายภาพร่วมกัน/นัดหมายติดตามผลการด าเนินงาน  (รับประทานอาหารวา่ง)                                                

 

หมายเหตุ : ก าหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม  
              การนัดหมายการติดตามผลครั้งที่ 1 – 4 ทางระบบ online zoom meeting จะแจ้งอีกครั้งในวันเปิดโครงการ 

 
 



 
แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ 
โครงการศูนย์ทดลองหลักสตูรการสอนภาษาอังกฤษ 

“หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learning 
ด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรมแพลตฟอร์มเทคโนโลยี AI จากประเทศอังกฤษ” 

ส าหรับครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การศึกษาปฐมวัย การศึกษาขั้นพืน้ฐาน ประถมศึกษา 1 – 3 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
       ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง  
                 วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด ์กรุงเทพมหานคร                    
                 ภูมิภาคที่ 2 ภาคตะวันออก                     
                 วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสตาร์คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง 
                 ภูมิภาคที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         
                 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสีมาธานี จังหวัดนครราชสีมา 
       ภูมิภาคที่ 4 ภาคเหนือ                           
                 วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูค า จังหวัดเชียงใหม่    
                 ภูมิภาคที่ 5 ภาคใต้                               
                 วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมบรรจงบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี                                                                                                 
 
ชื่อหน่วยงาน (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก).......................................................................................................................... 
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.......................................................................................................................................... 
ต าบล...........................................................อ าเภอ...................................................จังหวัด ................................................. 
โทรศัพท์หน่วยงาน..............................................................................โทรศัพท์มือถือ............................................................ 
 
ขอส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมจ านวน ................คน  
1. ชื่อ.................................................................นามสกุล...................................................... 
ต าแหน่ง........................................โทร.มือถือ .........................................อีเมล ………...................................... 
2. ชื่อ.................................................................นามสกุล...................................................... 
ต าแหน่ง........................................โทร.มือถือ .........................................อีเมล ………...................................... 
3. ชื่อ.................................................................นามสกุล...................................................... 
ต าแหน่ง........................................โทร.มือถือ .........................................อีเมล ………...................................... 
4. ชื่อ.................................................................นามสกุล...................................................... 
ต าแหน่ง........................................โทร.มือถือ .........................................อีเมล ………...................................... 
5. ชื่อ.................................................................นามสกุล...................................................... 
ต าแหน่ง........................................โทร.มือถือ .........................................อีเมล………...................................... 
 

         ลงชื่อ                                                          ผู้อนุญาต/อนุมัติ 
(.....................................................................) 

ต าแหน่ง ..............................................................................  
********************************************** 

กรุณาส่งแบบตอบรับมายังกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ที่ E-mail dla0816.4@gmail.com ภายในวันพธุที่ 18 พฤษภาคม 2565 
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