
ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

2 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน บ้านกอตง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

3 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

4 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทะเล บ้านในไร่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

5 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง บ้านเขาไว้ข้าว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

6 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลล าทับ บ้านพรุขี้กา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

7 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขม้า มัสยิด บ้านคลองเขม้า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

8 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลหนองลาน เทศบาลต าบลหนองลาน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

9 กาญจนบุรี บ่อพลอย เทศบาลต าบลหนองรี วัดหนองรี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

10 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

11 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

12 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย วัดปฐมเกษาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

13 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า กุดหว้า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

14 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหวา้ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

15 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี วัดบวรดิตถารามท่าเยี่ยม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

16 กาฬสินธุ์ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงพยุง วัดสุวรรณคีรีวงษ์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

17 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง วัดหนองกุงเหนือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

18 ก าแพงเพชร ลานกระบือ เทศบาลต าบลช่องลม เทศบาลช่องลม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

19 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลโคกงาม ต าบลโคกงาม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

20 ขอนแก่น บ้านแฮด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ นิคมโนนสมบูรณ์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

21 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

22 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู วัดอาคเนย์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

23 ขอนแก่น มัญจาคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแปน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

24 ขอนแก่น แวงน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา องค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

25 ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลต าบลนาจาน เทศบาลต าบลนาจาน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

26 ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลต าบลสีชมพู เทศบาลต าบลสีชมพู ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

27 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

28 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง วัดโพธิศ์รี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

29 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต เทศบาลต าบลสนามชยัเขต วัดบางมะเฟือง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

30 ชลบุรี เกาะสีชัง เทศบาลต าบลเกาะสีชัง เทศบาลต าบลเกาะสีชัง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

บัญชรีำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 22 - 29 มกรำคม  2561

ณ โรงแรมวังสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ถนนอู่ทองนอก แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร

ที่ อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจังหวัด ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก

เอกสาร 2 
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31 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลเมืองพนัสนิคม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

32 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเซิด โพธิง์าม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

33 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

34 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ วัดรังษีสุทธาวาส ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

35 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบงั วัดแหลมฉบัง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

36 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

37 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ วัดเขาคันธมาทน์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

38 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลนาจอมเทียน เทศบาลต าบลนาจอมเทียน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

39 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ เทศบาลต าบลบา้นเด่ือ วัดโพธิศ์รี (บ้านเด่ือ) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

40 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

41 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง โนนทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

42 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

43 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

44 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านหนองส าราญ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

45 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

46 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังไผ่ เทศบาลต าบลวังไผ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

47 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค่าย โดห้อย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

48 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก เขาน้อย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

49 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลคร่ึง (อ าเภอเชียงของ) เทศบาลต าบลคร่ึง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

50 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย วัดมะปรางงาม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

51 นครศรีธรรมราช ฉวาง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยปริก วัดสุวรรณาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

52 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลกะหรอ บ้านอู่ทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

53 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า วดัถ้ าเขาเหล็ก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

54 นครศรีธรรมราช บางขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบางขัน บ้านคลองเสาเหนือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

55 นครศรีธรรมราช ลานสกา องค์การบริหารส่วนต าบลก าโลน วัดโคกโพธิส์ถิตย์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

56 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพ (ร.ร.วดัหนองโพ) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

57 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ วัดพรหมจริยวาส ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

58 นนทบุรี ไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย เทศบาลต าบลไทรน้อย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

59 นนทบุรี บางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ เทศบาลต าบลบางใหญ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

60 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท์ 4 ต าบลตลาดขวญั ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน
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61 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลผดุงมาตร ลูโบ๊ะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

62 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบกูติ ไอร์สะเตียร์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

63 นราธิวาส บาเจาะ เทศบาลต าบลต้นไทร เทศบาลต าบลต้นไทร ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

64 นราธิวาส รือเสาะ เทศบาลต าบลรือเสาะ มัสยิดราวฏอตุลยันนะห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

65 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลลาโละ บริจ๊ะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

66 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี โรงเรียนบ้านมะนังปันยัง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

67 นราธิวาส แว้ง เทศบาลต าบลแว้ง มัสยิดเราห์มานียะห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

68 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลกายูคละ ฮูแตมาแจ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

69 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแว้ง มัสยิดมุสลิมวาตอนียะห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

70 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส มัสยิดอิสละห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

71 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมอืงสุไหงโก-ลก มัสยิดอะมาดียะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

72 นราธิวาส สุไหงปาดี เทศบาลต าบลปะลุรู โคกตา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

73 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลกาวะ จาแบป๊ะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

74 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลอวน องค์การบริหารส่วนต าบลอวน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

75 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่า ต าบลแม่สา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

76 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ เทศบาลต าบลพรเจริญ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

77 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีชมภ(ูอ.พรเจริญ) ปฐมวัยต าบลศรีชมภ ู: ศรีชมภโูมเดล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

78 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแพ วัดสว่างอารมณ์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

79 บุรีรัมย์ แคนดง เทศบาลต าบลแคนดง วัดอนามัย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

80 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสนวน โรงเรียนบ้านโคกสนวน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

81 บุรีรัมย์ นางรอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดา (อ าเภอนางรอง) โรงเรียนวัดน้ าไหล (อนุบาล 3 ขวบ) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

82 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

83 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสวายจกี วัดหนองปรือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

84 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลแสลงพนั วัดแสลงพัน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

85 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลสตึก วัดสุจิตต์ธัมมาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

86 บุรีรัมย์ หนองกี่ เทศบาลต าบลดอนอะราง วัดดงเย็น ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

87 ปทุมธานี ล าลูกกา เทศบาลเมืองลาดสวาย ลาดสวาย 3 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

88 ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพลับ โรงเรียนวไลย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

89 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลประจนัตคาม อนุบาลประจันตคาม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

90 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตูม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

91 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละ บ้านตันหยงลุโละ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน
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92 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ ์ มัสยิดก าปงบูดี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

93 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยธุยา เทศบาลนครพระนครศรีฯ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

94 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง (14) เทศบาลต าบลสามเมือง วัดลาดบัวหลวง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

95 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย(15) เทศบาลเมืองล าตาเสา เทศบาลเมืองล าตาเสา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

96 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกล้วย ต าบลทุง่กล้วย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

97 พังงา เกาะยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวนอ้ย บ้านใหญ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

98 พัทลุง เขาชัยสน องค์การบริหารส่วนต าบลหานโพธิ์ พัฒนาชุมชน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

99 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลทะเลน้อย ทะเลน้อย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

100 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลแม่ขรี แม่ขรี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

101 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ เทศบาลต าบลท่ามะเด่ือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

102 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลท่าแค ควนปอม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

103 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง วัดชัยชนะสงคราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

104 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

105 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ คลองหนองเหล็ก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

106 เพชรบุรี ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยทรายเหนือ ต าบลห้วยทรายเหนือ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

107 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลกนัจุ องค์การบริหารส่วนต าบลกันจุ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

108 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลต าบลท่าพล เทศบาลต าบลท่าพล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

109 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลชอนไพร องค์การบริหารส่วนต าบลชอนไพร ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

110 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงมูลเหล็ก ดงมูลเหล็ก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

111 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

112 มหาสารคาม บรบือ เทศบาลต าบลบรบือ กอ่นวัยเรียน เทศบาลต าบลบรบอื ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

113 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย เทศบาลต าบลพยคัฆภมูพิสัิย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมิพสัิย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

114 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา องค์การบริหารส่วนต าบลเขวา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

115 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลแคน ต าบลแคน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

116 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ วัดโพธาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

117 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดน้อย หนองยางน้อย ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

118 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร วัดค าสายทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

119 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร ชุมชนนาโปโคกสุวรรณ2548 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

120 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลเดิด เทศบาลต าบลเดิด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

121 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลตาดทอง บ้านตาดทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

122 ยะลา กาบัง องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ องค์การบริหารส่วนต าบลบาละ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน
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123 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ ชีวติสดใส อิสลามศาสน์ดารุสสลามฯ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

124 ร้อยเอ็ด โพนทอง เทศบาลต าบลโพนทอง (แวง) วัดบ้านโนนสวรรค์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

125 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

126 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

127 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง (อ.หนองพอก) โคกสว่าง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

128 ระยอง แกลง เทศบาลต าบลสองสลึง สองสลึง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

129 ระยอง ปลวกแดง เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง เทศบาลต าบลบา้นปลวกแดง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

130 ระยอง เมืองระยอง เทศบาลต าบลบ้านเพ เทศบาลต าบลบ้านเพ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

131 ราชบุรี ด าเนินสะดวก องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด วัดอมรญาติสมาคม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

132 ราชบุรี บ้านโป่ง เทศบาลต าบลกรับใหญ่ เทศบาลต าบลกรับใหญ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

133 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลบา้นสิงห์ เทศบาลต าบลบ้านสิงห์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

134 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลเมืองเขาสามยอด (กรมรบพเิศษที่ 3) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

135 ล าพูน ล้ี องค์กาบริหารส่วนต าบลนาทราย เด่นยางมูล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

136 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบอ่ซืน ห้วยบ่อซืน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

137 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ เทศบาลต าบลเมืองขุขันธ ์(ห้วยเหนือ) วัดไทยเทพนิมิตร ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

138 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก หมู่ 1 หนองครก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

139 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกวั่ง บ้านค าลอดพืน้ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

140 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ บ้านห้วยไร่ หมู่ 13 ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

141 สงขลา เทพา เทศบาลต าบลล าไพล ศาสนา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

142 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน องค์การบริหารส่วนต าบลสะท้อน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

143 สงขลา รัตภูมิ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร (วดัใหมทุ่่งคา) ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

144 สงขลา สทิงพระ เทศบาลต าบลสทิงพระ เทศบาลต าบลสทิงพระ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

145 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ มัสยิดมูซาฟีรีน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

146 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลจะแหน วังโอ๊ะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

147 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ มัสยิดมูฮาบาดาตีมะมุด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

148 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งพอ มัสยิดนะห์เมาะลาแต ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

149 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค วัดบ่อสระ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

150 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ มัสยิดบ้านควนพัฒนา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

151 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นควน บ้านทุง่วิมาน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

152 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางเพรียง บ้านบางเพรียง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

153 สมุทรปราการ บางพลี องค์กาบริหารส่วนต าบลบางโฉลง บางโฉลง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน



ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม
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154 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา สุเหร่าบางปลา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

155 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลา ศูนย์พัฒนาเด็กบางปลา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

156 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ เทศบาลต าบลพระสมุทรเจดีย์ ปากคลองบางปลากด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

157 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด วัดใหญ่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

158 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลในคลองบางปลากด วัดใหม่สมุทรกิจโกศล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

159 สมุทรปราการ เมอืงสุมทรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลบางโปรง บ้านบางโปรง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

160 สมุทรปราการ เมอืงสุมทรปราการ องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา องค์การบริหารส่วนต าบลแพรกษา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

161 สมุทรปราการ เมอืงสุมทรปราการ เทศบาลต าบลบางเมือง บางเมือง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

162 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม วัดเพชรสมุทรวรวิหาร ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

163 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเจด็ร้ิว เจ็ดร้ิว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

164 สมุทรสาคร เมืองสุมทรสาคร เทศบาลต าบลนาดี บางปิง้ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

165 สมุทรสาคร เมืองสุมทรสาคร เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก วัดศรีสุทธาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

166 สมุทรสาคร เมืองสุมทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลท่าทราย ศรีเมือง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

167 สระบุรี มวกเหล็ก เทศบาลต าบลมวกเหล็ก มวกเหล็ก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

168 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแมสิ่น ปากสิน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

169 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระกระโจม หนองสลัดได ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

170 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง เทศบาลต าบลทุง่คอก ต าบลทุง่คอก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

171 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย เทศบาลวัดคงคาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

172 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เทศบาลต าบลบา้นเสด็จ พรุหวายน้ า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

173 สุราษฎร์ธานี เคียนซา เทศบาลต าบลบา้นเสด็จ ทับใหม่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

174 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลชยับุรี วัดนิคมคณาราม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

175 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเสวยีด เสวียด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

176 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ คลองโสด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

177 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลสระขุด ต าบลสระขุด ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

178 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม เทศบาลต าบลท่าตูม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

179 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลจรัส บ้านโอทะลันพัฒนา ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

180 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลกงัแอน บ้านปลูง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

181 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลเชื้อเพลิง ร าเบอะ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

182 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว บ้านนาบัว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

183 สุรินทร์ ศีขรภูมิ เทศบาลต าบลผักไหม ผักไหม ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

184 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชบ ศาลาสามัคคี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน



ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อผู้เขำ้รับกำรอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่2

ระหว่ำงวันที ่ 22 - 29 มกรำคม  2561

ณ โรงแรมวังสวนสุนันทำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสวนสุนันทำ ถนนอู่ทองนอก แขวงดสุิต เขตดสุิต กรุงเทพมหำนคร

ที่ อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ินจังหวัด ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก

เอกสาร 2 

185 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี หนองแก้ว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

186 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง วัดศิริโสภณาวัน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

187 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง (อ าเภอนากลาง) โนนเมือง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

188 หนองบัวล าภู นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า วัดมัชฌิเขตมงคล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

189 หนองบัวล าภู นาวัง เทศบาลต าบลนาเหล่า บ้านเทพคีรี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

190 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลหนองแก เทศบาลต าบลหนองแก ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

191 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลนากอก บ้านสระแก้ว ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

192 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลนาสี ซ าภูทอง ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

193 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ เทศบาลเมอืงอ านาจเจริญ วัดเทพมงคล ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

194 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลกุมภวาปี เทศบาลต าบลกุมภวาปี ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

195 อุดรธานี ทุง่ฝน เทศบาลต าบลทุง่ฝน วัดโพธิศ์รีทุง่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

196 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า บ้านเหล่า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

197 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลหนองวัวซอ วัดบุญญานุสรณ์ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

198 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม วัดนาหว้า ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

199 อุบลราชธานี น้ ายืน เทศบาลต าบลน้ ายืน เทศบาลต าบลน้ ายืน ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

200 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ เทศบาลต าบลศรีเมืองใหม่ วัดศรีเมืองใหม่ ครู/และผู้รับผิดชอบในการบริหารจดัการหลักสูตรการเรียนการสอน

หมำยเหตุ   1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-516-4232 , 02-516-2106 
  2. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเกา้ร้อยบาทถ้วน) กอ่นการอบรม (กรุณาส่งแบบตอบรับการอบรมกอ่น)
  3. ส่ังจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
  4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติม ที ่www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ



 

 

 
 
 

 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560” 

(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 
********************************** 

๑.ปรัชญา  มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
๒.หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องส่วนถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของวิถีโลกและประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน   
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยยึดหลักการของการเชื่อมโยงครูและหลักสูตรแกนกลางลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือการฝึกอบรม  
 
๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  
มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑  วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษาข้อมูลความรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๓.๒  ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร 
       การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๓  สถานศึกษามีความสามารถในการน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการ     
       จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓.๔  น าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพ่ือรับการวิพากษ์ ข้อเสนอบนฐานวิชาการ  
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๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
๔.๓ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน 

 
๕. กลุ่มเป้าหมาย ครศููนย์พัฒนาเด็กที่เป็นข้าราชการ และผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียน     
                       การสอน 1 – 2 คน  (จ านวน ๑2๐ คน/รุ่น) 
 
๖. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 7 วัน (จ านวน 13 วิชา  48 ชั่วโมง) 

 ค าอธิบายหลักสูตร 
  การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาแนวโน้มการจัด

การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทยส าหรับเด็กปฐมวัย การก าหนดแนวทางวัดและประเมิน
พัฒนาการ  การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรการนิเทศติดตามและการประเมินผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารทรัพยากรเพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย  และการน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรับการวิพากษ์ 

 โครงสร้างหลักสูตรอบรม (จ านวน 13 วิชา 48 ชั่วโมง) 

1. แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย      3 ชั่วโมง 
    - สภาการศึกษา 

2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 

3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 

4. การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3 ชั่วโมง 
    กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   
    - สพฐ. 

5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. การก าหนดแนวทางวิชาการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร    3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 3 ชั่วโมง 
    -  อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. การพัฒนาความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ  3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย     6 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ (กศ.) 

11. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย       6 ชั่วโมง 
    - อาจารย์มหาวิทยาลัย 
12. การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก    6 ชั่วโมง 
   - อ.ธวัช/อ.พิรัฐ 

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสาร 5 

หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”                               
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 

 

           เวลา                       
                                    
วัน 

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น.. 16.00 – 19.00 น. 

 
 

 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

ลงทะเบียน/ปฐมนิเทศ 

วันท่ี 1 09.00 น. วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส่าหรับเด็กอายตุ่่ากว่า 3 ปี 

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ส่าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย 

วันท่ี 2 วิชา การเชื่อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะ 
ที่พึงประสงค์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับ 

หลักสตูรสถานศึกษาปฐมวัย 

วิชา การพัฒนาสื่อการเรียนรู ้
เพื่อการจัดประสบการณ ์

ระดับปฐมวัย 

วิชา การก่าหนดแนวทาง 
การประเมินพัฒนาการตาม

หลักสตูร 

วันท่ี 3 วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยีส่าหรับเด็กปฐมวัย 

 

 
วิชา การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

วันท่ี 4 วิชา การเรียนรูภ้าษาอังกฤษเสริมทักษะส่าหรับเด็กปฐมวยั วิชา การจัดท่าแนนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 
ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 

วันท่ี 5  
วิชา การจัดท่าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น.. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอด

การคิดเชิงเหตุนล การคดิแก้ปัญหา
และตดัสินใจ 

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื่อ
การใช้หลักสตูรการศึกษาปฐมวัย 

วันท่ี 6  
วิชา การจัดท่าแนนการจัดประสบการณ์ปฐมวัย 

ส่าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
 

 
วิชา การเรียนรูภ้าษาอังกฤษเสริมทักษะส่าหรับเด็กปฐมวยั 

วันท่ี 7  
วิชา การน่าเสนอหลักสูตรสถานศกึษาเพื่อการวิพากษ์ 

 

 
พิธีปิด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  2 
ระหว่างวันที่  22 – 29  มกราคม  2561 

ณ อาคารโรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

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

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

ต าแหน่ง........................................................................................................................(ข้าราชการ สังกัด อปท.เท่านั้น) 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................................................. ........................... 

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

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

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ส านักงาน........................................................................... 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
   3. รายงานตัวในวันที่ 22 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป            
                          และปฐมนิเทศ เวลา 17.00 น. (แต่งกาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีด า รองเท้าหุ้มส้น) 
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
    
       
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร :  “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่2 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        11,900  บาท (หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :  “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 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)  :          11,900  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและอาหาร 
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เอกสาร 4 



แผนที่สถานที่ฝึกอบรม 

โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตกรุงเทพมหานคร      
เบอร์โทรศัพท์  0-2243-0574 (081-457-5821)   
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