
1 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลดินแดง บ้านเขาไว้ข้าว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

2 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดิน บ้านกอตง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

3 กระบี่ เขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม เทศบาลต าบลเขาพนม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

4 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

5 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทะเล บ้านในไร่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

6 กระบี่ ล าทับ องค์การบริหารส่วนต าบลล าทับ บ้านพรุขี้กา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

7 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลหนองลาน เทศบาลต าบลหนองลาน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

8 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลกมลาไสย วัดปฐมเกษาราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลกุดหว้า กุดหว้า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

12 กาฬสินธุ์ ดอนจาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงพยงุ วัดสุวรรณคีรีวงษ์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

13 ขอนแก่น บ้านแฮด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบูรณ์ นิคมโนนสมบูรณ์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

14 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งชมพู วัดอาคเนย์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

15 ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลต าบลสีชมพู เทศบาลต าบลสีชมพู หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

16 ขอนแก่น สีชมพู เทศบาลต าบลนาจาน เทศบาลต าบลนาจาน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

17 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

18 ขอนแก่น อุบลรัตน์ เทศบาลต าบลโคกสูง วัดโพธิศ์รี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

19 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเซิด โพธิง์าม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

20 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลเมืองอ่างศิลา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

21 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา เทศบาลเมืองศรีราชา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

22 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ วัดรังษีสุทธาวาส หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

23 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลเขตรอดุมศักด์ิ วัดเขาคันธมาทน์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

24 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลนาจอมเทยีน เทศบาลต าบลนาจอมเทียน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

25 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

26 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง โนนทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

หมายเหตุ

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่3

ระหว่างวันที ่5 - 18 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม
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27 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลแกง้คร้อ เทศบาลต าบลแก้งคร้อ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

28 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร เทศบาลต าบลคอนสาร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

29 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังไผ่ เทศบาลต าบลวังไผ่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

30 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลนาสัก เขาน้อย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

31 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชยีงแสน เทศบาลต าบลเวียงเชยีงแสน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

32 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลหงาว เทศบาลต าบลหงาว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

33 เชียงราย เทิง เทศบาลต าบลง้ิว เทศบาลต าบลง้ิว หมูท่ี่ 8 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

34 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลสายน้ าค า เทศบาลต าบลสายน้ าค า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

35 เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง อนุบาลปฐมวยัองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองคอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

36 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลปิงโค้ง เทศบาลต าบลปิงโค้ง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

37 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลออนใต้ เทศบาลต าบลออนใต้ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

38 ตรัง  หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดส าราญ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

39 ตรัง นาโยง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาหมื่นศรี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

40 ตรัง ปะเหลียน เทศบาลต าบลทุง่ยาว เทศบาลต าบลทุง่ยาว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

41 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลนาวง เทศบาลต าบลนาวง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

42 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลบางกุง้ ต าบลบางกุ้ง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

43 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต้าน ม.2 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

44 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านแม่นิล  ม.6 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

45 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม วัดห้วยจระเข้ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

46 นครปฐม เมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม วัดพระปฐมเจดีย์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

47 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลเมืองเมืองปัก เทศบาลเมืองเมืองปัก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

48 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลหัวทะเล เฉลิมพระเกียรติ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

49 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ขาว ต าบลหนองหญ้าขาว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

50 นครราชสีมา สูงเนิน เทศบาลต าบลกุดจิก เทศบาลต าบลกุดจิก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

51 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ เทศบาลต าบลดอนตรอ บ้านยางยวน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

52 นครศรีธรรมราช ช้างกลาง เทศบาลต าบลหลักช้าง เทศบาลต าบลหลักช้าง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
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53 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา มสยิดท่าสูงบน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

54 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว สวนสมเด็จย่า 90 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

55 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลต าบลถ้ าใหญ่ บ้านน้ าพุ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

56 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลนาหลวงเสน บ้านท่าเลา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

57 นครศรีธรรมราช ทุง่ใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่ายาง จุฬาภรณ์พัฒนา 1 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

58 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลกรุงชิง เปียน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

59 นครศรีธรรมราช นาบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งสง วัดหนองดี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

60 นครศรีธรรมราช พิปูน องค์การบริหารส่วนต าบลยางค้อม วัดยางค้อม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

61 นครศรีธรรมราช เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเคียน มัสยิดมุวะห์ฮีดีน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

62 นนทบุรี บางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบัวทอง เทศบาลเมืองบางบวัทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

63 นนทบุรี เมืองนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี นครนนท์ 6 ต าบลบางเขน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

64 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะท้อน เกาะสะท้อน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

65 นราธิวาส เมืองฯ เทศบาลเมืองนราธวิาส สาธิต(ร.ร.เทศบาล) หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

66 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก วัดโก-ลกเทพวิมล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

67 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากลาง ป่ากลาง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

68 น่าน สันติสุข องค์การบริหารส่วนต าบลดู่พงษ์ ต าบลดู่พงษ์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

69 บึงกาฬ โซ่พิสัย เทศบาลต าบลโซ่พิสัย เทศบาลต าบลโซ่พิสัย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

70 บึงกาฬ ศรีวิไล องค์การบริหารส่วนต าบลนาแสง วัดมงคลสามัคคีธรรม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

71 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลสองชั้น เทศบาลต าบลสองชั้น หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

72 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลโคกม้า เทศบาลต าบลโคกม้า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

73 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

74 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลอิสาณ เทศบาลต าบลอิสาณ 1 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

75 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต าบลหนองตาด วัดบัลลังค์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

76 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง วัดบ้านโคกสิงห์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

77 ปทุมธานี ธัญบุรี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์ เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ์1 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

78 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฉาง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่3

ระหว่างวันที ่5 - 18 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม

79 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางเด่ือ บางเด่ือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

80 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองปทมุธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

81 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี เทศบาลต าบลบางพูน เทศบาลต าบลบางพนู ศูนย์ที่ 1 (สุข)ี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

82 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลต าบลรูสะมิแล มัสยิดนูรุลลุตฟี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

83 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลต าบลราชคราม บ้านราชคราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

84 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

85 พัทลุง เขาชัยสน เทศบาลต าบลเขาชัยสน เขาชัยสน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

86 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด ตะโหมด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

87 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง นางลาด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

88 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลล าป า ท่าน้ า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

89 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมอืงบางมลูนาก อนุบาลบางมลูนาก "ราษฎร์อทุิศ" หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

90 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกอก ต าบลบึงกอก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

91 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ เทศบาลต าบลหัวรอ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

92 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลวงับาล บ้านทับเบิก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

93 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ บ้านเก็ตโฮ่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

94 ยะลา เบตง เทศบาลเมืองเบตง เทศบาลเมืองเบตง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

95 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเหนือเมือง วัดป่าศรีไพรวัน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

96 ระนอง เมือง เทศบาลเมืองบางร้ิน บางกลาง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

97 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบลวงัหวา้ วัดวังศิลาธรรมาราม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

98 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลตาขนั หนองคอกหมู หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

99 ระยอง ปลวกแดง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่น้ าคู้ บ้านแม่น้ าคู้ใหม่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

100 ระยอง เมืองระยอง องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง บ้านเนินส าราญ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

101 เลย วังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

102 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลต าบลสวนกล้วย วัดทุง่ศรีนวล หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

103 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเดาใหญ่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

104 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ (อ.ราษีไศล) บ้านดู่ค้อ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่3

ระหว่างวันที ่5 - 18 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม

105 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะสะบ้า เกาะสะบ้า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

106 สงขลา บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง บ่อแพ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

107 สงขลา ระโนด เทศบาลต าบลระโนด เทศบาลต าบลระโนด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

108 สงขลา สะเดา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

109 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบาโหย ร.ร.บ้านบาโหย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

110 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร มัสยิดอีมาดลดีด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

111 สงขลา สิงหนคร องค์การบริหารส่วนต าบลชิงโค ร.ร.วัดประตูไชย หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

112 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ มัสยิดหมัดยาเม๊าะมุสลิม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

113 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบอ่ บ้านบางบ่อ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

114 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลีใหญ่ คลองบางกระบือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

115 สมุทรปราการ บางพลี เทศบาลต าบลบางพลี เทศบาลต าบลบางพลี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

116 สมุทรปราการ บางเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเสาธง บางเสาธง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

117 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว องค์การบริหารส่วนต าบลบางกอบัว หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

118 สระบุรี แก่งคอย เทศบาลเมืองทับกวาง เทศบาลเมืองทบักวาง (จิตรประไพชาเล่ต์) หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

119 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง สิรินธร หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

120 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลเมอืงพระพทุธบาท ศพด.เทศบาลเมืองพระพทุธบาทแหง่ที ่1 หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

121 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคู่ ดงคู่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

122 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

123 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย วัดละไม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

124 สุราษฎร์ธานี ไชยา เทศบาลต าบลพุมเรียง เทศบาลต าบลพุมเรียง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

125 สุราษฎร์ธานี พระแสง เทศบาลต าบลบางสวรรค์ บางสวรรค์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

126 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฏร์ธานี ร.ร.เทศบาล 4 (วัดโพธาวาส) หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

127 สุราษฎร์ธานี เวียงสระ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองฉนวน ควนสูง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

128 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสนิท หนองสนิท หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

129 สุรินทร์ ชุมพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบุรี หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

130 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลณรงค์ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก



หมายเหตุ

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่3

ระหว่างวันที ่5 - 18 พฤษภาคม 2560

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน (ศูนย์อบรมคลอง 6) อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย จังหวัดปทุมธานี

ที่ จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ต าแหน่งผู้เข้ารับการอบรม

131 สุรินทร์ สังขะ เทศบาลต าบลสังขะ เทศบาลต าบลสังขะ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

132 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแตก องค์การบริหารส่วนต าบลขอนแตก หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

133 หนองคาย โพธิต์าก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

134 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ก่อนวัยเรียน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

135 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู เทศบาลต าบลนาค าไฮ เทศบาลต าบลนาค าไฮ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

136 อ่างทอง เมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง เทศบาลเมืองอ่างทอง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

137 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลปทมุราชวงศา เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

138 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลปะโค (อ.กมุภวาปี) บ้านปะโค (ศพด.เทศบาลต าบลปะโค) หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

139 อุดรธานี ประจักษ์ฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสามพาด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสามพาด หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

140 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองหนองส าโรง เทศบาลเมืองหนองส าโรง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

141 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ าค า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

142 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ เทศบาลต าบลศรีธาตุ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

143 อุดรธานี หนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน เทศบาลต าบลหนองหาน หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

144 อุทัยธานี ทัพทัน เทศบาลต าบลตลุกดู่ เทศบาลต าบลตลุกดู่ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

145 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลขามป้อม บ้านขามป้อม หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

146 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด บ้านม่วง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

147 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม วัดบ้านโนนแดง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

148 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี วัดใต้พระเจา้ใหญ่องค์ต้ือ หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

149 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ ด้ามพร้า หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

150 อุบลราชธานี สิรินธร เทศบาลต าบลช่องเม็ก เหล่าอินแปลง หวัหน้าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก

หมายเหตุ 1. ให้ส่งทะเบียนประวติัภายในวนัศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 ทางโทรสาร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 29,500 บาท (สองหมื่นเกา้พันหา้ร้อยบาทถ้วน) ภายในวันศุกร์ที ่7 เมษายน 2560

3. ส่ังจา่ยเช็ค ในนาม สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
4. รายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00 - 09.00 น. แต่งกายชดุกากแีขนยาว พร้อมเอกสารส าเนาการช าระเงิน



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร  :              นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  รุ่นที่ 3 
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  :                นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 3 
 

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 ภายในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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เอกสาร 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                       ทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 3  

ระหว่างวันที่ 5 – 18 พฤษภาคม 2560 
 
 

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

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

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

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

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

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

E-mail…………………………………………………………………………………..โทรศัพท์ส านักงาน..................................................  
 
 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 
  2. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท์ 09-0678-0186 
      หรือ นายชญานนท์ จุลมานพ โทรศัพท์ 09-0678-0189  
  3. กรุณาส่งทะเบียนประวัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 

 4. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน ภายในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560  

              สั่งจ่ายเช็คในนาม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 5. รายงานตัวในวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 เวลา 07.00-09.00 น. พร้อมส าเนาการช าระเงิน 
              โดยแต่งเครื่องแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 

 
 

เอกสาร 4 



 
 
 
 
 

หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
********************************** 

1. ปรัชญา มุ่งพัฒนานักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย ให้ให้สามารถบริหารจัดการงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย 
              ได้อย่างมืออาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลโดย ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว เพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามล าดับ
ขั้นตอนของพัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ และก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย (รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมีความ 
มั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาครู ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แปลง
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และน้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ โดยยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย 
ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุ่งหมายและหลักการว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาให้ยึด
หลักการ 3 ประการ คือ ศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน, สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา, พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรับระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 
  (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
  (๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา  

 
/(4) มหีลักการ... 
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  (๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
  (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปีนั้นเน้นหลักการที่ค านึงถึงการพัฒนาเด็ก
อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือให้โอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกด้านตามล าดับขั้นตอนของพัฒนาการอย่างสมดุล และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตามสภาพความเป็นอยู่จริงของเด็กโดยมี
ผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยผ่านการเล่นซึ่งเป็น
พัฒนาการตามธรรมชาติ รวมทั้งผ่านกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก โดยมีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการเรียนรู้ และในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการศึกษา 
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มี 
ขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัยและการยกระดับศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐาน และเห็นว่าผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลบุคลากรและการด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ มีวินัย  
ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป 

 3.วัตถุประสงค์ 
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ สมรรถนะ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือปรับใช้กับการท างานและ
พัฒนางานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและสามารถน้อมน าแนวพระราชด ารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท างานด้านการพัฒนาปฐมวัย 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายในการปรึกษาหารือ และประสานการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ สมรรถนะ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานและพัฒนา
งานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 
 

/4.4 ผู้เข้ารับ... 
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 4.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและสามารถน้อมน าแนวพระราชด ารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท างานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายในการปรึกษาหารือ และประสานการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต 

5. กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  

6. เนื้อหาหลักสูตร  และระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน  14   วัน (จ านวน 26 วิชา  96 ชั่วโมง) 

หมวดวิชา ชื่อวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จ านวน 9 วิชา  

30 ชั่วโมง 
 

1.วิชา ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) และแผนการศึกษา
แห่งชาติระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) 

3 

2. วิชา ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมาย
จัดตั้ง 

3 

3. วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ   
    3.1 แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 
    3.2 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
    3.3 การส่งเสริมอาชีพตามหลักศาสตร์พระราชา 

 
3 
3 
3 

4.วิชา การบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน และทิศทางความก้าวหนา้ของผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวยั 

3 

5.วิชา ระเบียบวินัยของข้าราชการและการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 3 
6.วิชา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 3 
7.วิชา การเงิน/พัสดุ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. 
พ.ศ. 2551 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 13 วิชา 

54 ชั่วโมง 
 

1.วิชา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉนับที่ ๓) 
พ.ศ. 2553 

3 

2.วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 6 
3.วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสู่หลักสูตรสถานศึกษา 6 
4.วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 
5.วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 6 
6.วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 6 
7.วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 6 
8.วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
assessment and evaluation for early childhood children) 

3 

9.วิชา สุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 3 
10. วชิา การวิจัยและพัฒนาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 
11. วชิา การเขียนและประเมินโครงการ 3 

 



 

-4- 
 

 
7. ระยะเวลาในการอบรม  
    - หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 14  วัน  
    - ศึกษาดูงานนอกสถานที่จ านวน 3 วัน 
 
8. แนวทางในการด าเนินงาน 

- อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบข้อชักถาม 
- ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กท่ีมีมาตรฐาน 
- ประเมินการผลทางวิชาการก่อน และหลังการฝึกอบรม 
  

9. สถานที่ด าเนินการ 
 - สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
ชั่วโมง 

 12. วชิา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 3 
13. วชิา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 

หมวดวิชาเสริม 
จ านวน 4 วิชา 

12 ชั่วโมง 
 

1. วิชา ภาวะผู้น าและทักษะการสื่อสาร 3 
2. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 3 
3. วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3 
4. วิชา เทคนิคการบริหารงานและวิธีสร้างสุขในสถานศึกษา 3 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ พร้อมหนังสือส่งตัวจาก    

ต้นสังกัด และส าเนาการช าระเงิน  

๒. การแต่งกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์

๓. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ และสั่งจ่ายในนาม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน  

- ตรวจสอบได้ที ่www.lpdi.go.th รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม  
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้ 
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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