บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 7
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 มีนำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ที่
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1 นครศรีธรรมราช บางขัน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลานาว บ้านเคี่ยมงาม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
2 นครศรีธรรมราช ปากพนัง
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าระกา หัวป่าขลู่
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 นครศรีธรรมราช เมือง
เทศบาลตาบลโพธิเ์ สด็จ โพธิเ์ สด็จ
บุคลากรทางการศึกษา
4
นครสวรรค์ เก้าเลี้ยว
เทศบาลตาบลเก้าเลีย้ ว เทศบาลตาบลเก้าเลี้ยว
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5
นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลตาบลหนองเบน เทศบาลตาบลหนองเบน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
6
นครสวรรค์ ลาดยาว
องค์การบริหารส่วนตาบลสระแก้ว ตาบลสระแก้ว
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
7
นราธิวาส เมืองฯ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเคียน มัสยิดบาโง (องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเคียน)
"
8
น่าน
นาน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลสันทะ บ้านแสนสุข
"
9
น่าน
นาหมื่น
องค์การบริหารส่วนตาบลนาทะนุง ตาบลนาทะนุง
"
10
น่าน
ปัว
เทศบาลตาบลศิลาแลง เทศบาลตาบลศิลาแลง
"
11
น่าน
เวียงสา
องค์การบริหารส่วนตาบลนาเหลือง ตาบลนาเหลือง
"
12
น่าน
สองแคว
องค์การบริหารส่วนตาบลชนแดน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลชนแดน
"
13
บึงกาฬ โซ่พิสัย
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีชมภู วัดศรีชมภูวนาราม
"
14
บึงกาฬ บึงโขงหลง
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง วัดศิริมงคลวราราม
"
15
บึงกาฬ บึงโขงหลง
เทศบาลตาบลบึงโขงหลง วัดสโมธานนิคม
"
16
บึงกาฬ ศรีวิไล
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสิงห์ นาทรายเจริญสุข
"
17
บุรีรัมย์ กระสัง
องค์การบริหารส่วนตาบลกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตาบลกันทรารมย์
"
18
บุรีรัมย์ กระสัง
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยสาราญ วัดบ้านกุดโคลน
"
19
บุรีรัมย์ บ้านกรวด
องค์การบริหารส่วนตาบลสายตะกู สายโท 9
"
20
บุรีรัมย์ บ้านด่าน
เทศบาลตาบลปราสาท วัดบ้านปราสาท
"
21
บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนตาบลตะโกตาพิ องค์การบริหารส่วนตาบลตะโกตาพิ
"
22
บุรีรัมย์ พลับพลาชัย เทศบาลตาบลจันดุม มะขามเจรอะ
"
23
บุรีรัมย์ พลับพลาชัย องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขมิ้น บ้านลาแดง
"
24
บุรีรัมย์ พุทไธสง
องค์การบริหารส่วนตาบลมะเฟือง บ้านซาด
"
25
บุรีรัมย์ ลาปลายมาศ เทศบาลตาบลทะเมนชัย เทศบาลตาบลทะเมนชัย
"
26
บุรีรัมย์ ลาปลายมาศ เทศบาลตาบลลาปลายมาศ เทศบาลตาบลลาปลายมาศ
"
27
บุรีรัมย์ ลาปลายมาศ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสะอาด องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านโคกสะอาด 1
"
28
บุรีรัมย์ ลาปลายมาศ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองโดน วัดหนองจิก
"
29
บุรีรัมย์ สตึก
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองแก วัดหัวช้างหนองเชือก
"
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโพธิ์ ศรีเจริญ
30
บุรีรัมย์ ห้วยราช
"
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ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง5 (คุณพระ)
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว เทศบาลตาบลระแหง เทศบาลตาบลระแหง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนตาบลปากแพรก บ้านทุง่ กะโตน
บุคลากรทางการศึกษา
ประจวบคีรีขันธ์ สามร้อยยอด เทศบาลตาบลไร่เก่า วัดตรีสตกุฏ (วัดสามร้อยยอด)
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
ประจวบคีรีขันธ์ หัวหิน
องค์การบริหารส่วนตาบลทับใต้ บ้านทับใต้
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหอย วัดเกาะมะไฟ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี โรงเรียนเทศบาล4(ศูนย์ 1)
"
ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ เทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์ เทศบาลตาบลกรอกสมบูรณ์
"
ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกไทย บ้านโคกพนมดี
"
ปัตตานี ปะนาเระ
เทศบาลตาบลพ่อมิ่ง มัสยิดอัลตักวา
"
ปัตตานี มายอ
องค์การบริหารส่วนตาบลลุโบะยิไร บ้านน้าใส หมู่ 5
"
ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนตาบลกะมิยอ บ้านกะมิยอ หมู่ 2
"
ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนตาบลบานา มัสยิดนูรุลอิสลาม
"
ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนตาบลปูยดุ ตาบลปูยุด
"
พระนครศรีอยุธยา นครหลวง
เทศบาลตาบลนครหลวง นครหลวง
"
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
เทศบาลตาบลบางปะอิน เทศบาลตาบลบางปะอิน
"
พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน
เทศบาลตาบลพระอินทราชา เทศบาลตาบลพระอินทราชา
"
พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตาบลสาเภาล่ม วัดพุธไธศวรรย์
"
พระนครศรีอยุธยา มหาราช
เทศบาลตาบลโรงช้าง เทศบาลตาบลโรงช้าง
"
พระนครศรีอยุธยา เสนา
เทศบาลตาบลสามกอ วัดบ้านแพน
"
พะเยา เชียงคา
องค์การบริหารส่วนตาบลร่มเย็น ประชาภักดี
"
พะเยา เมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลจาป่าหวาย ตาบลจาป่าหวาย
"
พะเยา แม่ใจ
เทศบาลตาบลบ้านเหล่า เทศบาลตาบลบ้านเหล่า
"
พังงา
กะปง
องค์การบริหารส่วนตาบลรมณีย์ บ้านรมณีย์
"
พังงา
เกาะยาว
เทศบาลตาบลเกาะยาวใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะยาวใหญ่
"
พังงา
เมืองพังงา
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งคาโงก โรงเรียนวัดปัจจันตคาม
"
พัทลุง เขาชัยสน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาชัยสน โคกยา
"
พัทลุง ควนขนุน
เทศบาลตาบลแหลมโตนด กองเกวียน
"
พัทลุง บางแก้ว
เทศบาลตาบลบางแก้ว บ้านหูแร่
"
พัทลุง บางแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสัก ห้วยเนียง
"
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พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พัทลุง
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบุรี
เพชรบุรี
แพร่
แพร่
ภูเก็ต
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มหาสารคาม
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
มุกดาหาร
ยโสธร
ยะลา
ยะลา
ยะลา

ปากพะยูน
ป่าพะยอม
ป่าพะยอม
ป่าพะยอม
เมืองพัทลุง
ศรีนครินทร์
สากเหล็ก
ตะพานหิน
ตะพานหิน
โพทะเล
วชิรบารมี
พรหมพิราม
บ้านแหลม
เมืองฯ
เมืองแพร่
วังชิ้น
ถลาง
กันทรวิชัย
กันทรวิชัย
กุดรัง
โกสุมพิสัย
เชียงยืน
คาชะอี
คาชะอี
ดงหลวง
เมืองมุกดาหาร
เมืองยโสธร
บันนังสตา
บันนังสตา
บันนังสตา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบาลตาบลดอนทราย ตาบลดอนทราย
เทศบาลตาบลบ้านพร้าว บ้านบ่อทราย

เทศบาลตาบลลานข่อย ลานข่อย
องค์การบริหารส่วนตาบลป่าพะยอม บ้านไสกุน
องค์การบริหารส่วนตาบลตานาน วัดตานาน
เทศบาลตาบลบ้านนา ลาใน
องค์การบริหารส่วนตาบลสากเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตาบลสากเหล็ก

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองคูณ

บ้านคลองคูณ

องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

องค์การบริหารส่วนตาบลทับหมัน

ท่าขมิ้น
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงบัว โรงเรียนบ้านหนองขาว
องค์การบริหารส่วนตาบลตลุกเทียม เชิงหวาย
เทศบาลตาบลบ้านแหลม โรงเรียน บ้านแหลม
องค์การบริหารส่วนตาบลธงชัย ตาบลธงชัย (วัดบุญทวี)
เทศบาลตาบลช่อแฮ เทศบาลตาบลช่อแฮ
องค์การบริหารส่วนตาบลสรอย บ้านแม่หละ
เทศบาลตาบลเชิงทะเล เทศบาลตาบลเชิงทะเล
เทศบาลตาบลท่าขอนยาง เทศบาลตาบลท่าขอนยาง
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสีนวน นาสีนวน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ นาโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตาบลแก้งแก ตาบลแก้งแก
องค์การบริหารส่วนตาบลดอนเงิน โนนสาราญ
องค์การบริหารส่วนตาบลคาบก วัดศรีบุญเรือง
องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม ตาบลโพนงาม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว หนองบัว
เทศบาลตาบลโพนทราย คาฮี
องค์การบริหารส่วนตาบลนาสะไมย์ วัดสิงห์ทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลถ้าทะลุ ถ้าทะลุ
องค์การบริหารส่วนตาบลบันนังสตา มัสยิดนอรูดิน
องค์การบริหารส่วนตาบลบันนังสตา บาโงยแจเกาะ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าขมิน้

ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 7
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 มีนำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ที่

จังหวัด

อำเภอ

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ยะลา
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
ระนอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ระยอง
ราชบุรี
ราชบุรี
ลพบุรี
ลพบุรี
ลาปาง
ลาปาง
ลาปาง
ลาพูน
ลาพูน
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย
เลย

เบตง
รามัน
เกษตรวิสัย
เชียงขวัญ
โพนทราย
สุวรรณภูมิ
เสลภูมิ
อาจสามารถ
กะเปอร์
แกลง
เขาชะเมา
บ้านค่าย
เมืองระยอง
ดาเนินสะดวก
เมืองราชบุรี
โคกเจริญ
พัฒนานิคม
เมืองลาปาง
วังเหนือ
ห้างฉัตร
บ้านธิ
ป่าซาง
เชียงคาน
เชียงคาน
ท่าลี่
นาด้วง
ปากชม
ผาขาว
ภูเรือ
ภูหลวง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

อัยเยอร์เวง หมู่ 1
องค์การบริหารส่วนตาบลกายูบอเกาะ บาลาสมีแล
องค์การบริหารส่วนตาบลดงครั่งน้อย ดงครั่งน้อย
องค์การบริหารส่วนตาบลหมูม้น ไผ่
องค์การบริหารส่วนตาบลอัยเยอร์เวง

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว

ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.

องค์การบริหารส่วนตาบลท่าหาดยาว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

เทศบาลตาบลสุวรรณภูมิ วัดกลาง

เทศบาลตาบลนาเมือง นาเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว หนองบัว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านนา ทองหลาง
องค์การบริหารส่วนตาบลวังหว้า วัดเนินหย่อง
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเป็น

องค์การบริหารส่วนตาบลน้าเป็น

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

วัดปทุมาวาส

องค์การบริหารส่วนตาบลนาตาขวัญ องค์การบริหารส่วนตาบลนาตาขวัญ

เทศบาลตาบลศรีดอนไผ่ ประสาทสิทธิ์
เทศบาลตาบลหลักเมือง เทศบาลตาบลหลักเมือง
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกเจริญ

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง

องค์การบริหารส่วนตาบลโคกสลุง

เทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว เทศบาลตาบลบ่อแฮ้ว
เทศบาลตาบลบ้านใหม่ เทศบาลตาบลบ้านใหม่
เทศบาลตาบลปงยางคก เทศบาลตาบลปงยางคก
เทศบาลตาบลบ้านธิ ป่าตาล
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ ตาบลน้าดิบ
เทศบาลตาบลเชียงคาน กองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 246
เทศบาลตาบลเชียงคาน วัดมัชฌิมาราม
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกใหญ่ องค์การบริหารส่วนตาบลโคกใหญ่

ท่าสะอาด
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยพิชัย วัดโพนสว่าง
เทศบาลตาบลท่าช้างคล้อง วัดห้วยไคร้ศรัทธาธรรม
เทศบาลตาบลภูเรือ โรงเรียนชุมชนภูเรือ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองคัน หัวนา
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าสะอาด

ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 7
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 มีนำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ที่

จังหวัด

อำเภอ

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

เลย
เลย
เลย
เลย
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร
สกลนคร

เมืองเลย
วังสะพุง
วังสะพุง
เอราวัณ
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
กันทรลักษ์
ขุขันธ์
ขุขันธ์
ขุนหาญ
ปรางค์กู่
ปรางค์กู่
ไพรบึง
เมืองศรีสะเกษ
ราษีไศล
ศิลาลาด
อุทุมพรพิสัย
คาตากล้า
พรรณานิคม
พรรณานิคม
ภูพาน
เมืองสกลนคร
เมืองสกลนคร
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วานรนิวาส
วาริชภูมิ

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม

เทศบาลตาบลนาอาน บ้านติดต่อ หมู่ 9
เทศบาลตาบลศรีสงคราม น้อยเหนือ
เทศบาลตาบลศรีสงคราม ห้วยทรายคา
องค์การบริหารส่วนตาบลผาสามยอด บ้านหนองตูม
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ บ้านน้าอ้อม (84 พรรษา)
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง หมู่ 18 กระแชงใหญ่
องค์การบริหารส่วนตาบลบึงมะลู บ้านบึงมะลู
องค์การบริหารส่วนตาบลตะเคียน วัดบ้านตะเคียน

ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีตระกูล

องค์การบริหารส่วนตาบลศรีตระกูล

หมู่ 2 เขวา
องค์การบริหารส่วนตาบลตูม หมู่ที่ 11 ตูม
องค์การบริหารส่วนตาบลสวาย วัดสวาย
เทศบาลตาบลสาโรงพลัน วัดบ้านไทร
องค์การบริหารส่วนตาบลหมากเขียบ หมู่ที่ 6 ก้านเหลือง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองอึ่ง โรงเรียนบ้านโต่งโต้น
องค์การบริหารส่วนตาบลกุง วัดบ้านกุง
องค์การบริหารส่วนตาบลขะยูง ตาบลขะยูง
เทศบาลตาบลแพด แพด
เทศบาลตาบลพรรณานคร บะทอง-นาหัวช้าง
เทศบาลตาบลพอกน้อย บดมาด
องค์การบริหารส่วนตาบลหลุบเลา ฮ่องสิม
เทศบาลตาบลท่าแร่ เทศบาลตาบลท่าแร่
องค์การบริหารส่วนตาบลม่วงลาย ม่วงลาย
เทศบาลตาบลนาซอ บ้านหนองแสงคา
องค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ โพธิท
์ อง
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ บ้านหนองตากวย
องค์การบริหารส่วนตาบลธาตุ วังหว้า
องค์การบริหารส่วนตาบลศรีวชิ ัย บ้านศรีวิชัย
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแวงใต้ บ้านหนองแวง
เทศบาลตาบลปลาโหล งิ้ว-พังฮอ
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิว์ งศ์

ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
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บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 7
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 มีนำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ที่

จังหวัด

อำเภอ

151 สกลนคร สว่างแดนดิน
152 สกลนคร สว่างแดนดิน
153 สกลนคร สว่างแดนดิน
154 สกลนคร สว่างแดนดิน
155 สกลนคร อากาศอานวย
156
สงขลา จะนะ
157
สงขลา จะนะ
158
สงขลา จะนะ
159
สงขลา นาหม่อม
160
สงขลา เมือง
161
สงขลา รัตภูมิ
162
สงขลา รัตภูมิ
163
สงขลา สทิงพระ
164
สงขลา สทิงพระ
165
สงขลา สะเดา
166
สงขลา สะเดา
167
สงขลา สะบ้าย้อย
168
สงขลา สิงหนคร
169
สงขลา สิงหนคร
170
สงขลา สิงหนคร
171
สงขลา สิงหนคร
172
สตูล
ควนกาหลง
173
สตูล
ควนโดน
174
สตูล
ควนโดน
175
สตูล
เมืองสตูล
176 สมุทรสงคราม เมืองฯ
177 สมุทรสาคร กระทุม่ แบน
178 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว
179 สมุทรสาคร เมืองฯ
180 สมุทรสาคร เมืองฯ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

เทศบาลตาบลบงใต้ บงใต้โนนรัง
องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด วัดสุวรรณวิสุทธาราม
องค์การบริหารส่วนตาบลคาสะอาด วัดอัมพวัน
องค์การบริหารส่วนตาบลแวง องค์การบริหารส่วนตาบลแวง

โพนงาม
เทศบาลตาบลนาทับ นาทับ
เทศบาลตาบลนาทับ บ้านคลองข่า
องค์การบริหารส่วนตาบลคู มัสยิดคูประดู่

องค์การบริหารส่วนตาบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหรัง

องค์การบริหารส่วนตาบลคลองหรัง

เทศบาลนครสงขลา ชุมชนท่าสะอ้าน
เทศบาลตาบลนาสีทอง เทศบาลตาบลนาสีทอง
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าชะมวง เนินนิมิต
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อแดง ปฐมวัยตาบลบ่อแดง
องค์การบริหารส่วนตาบลสนามชัย ปลายคลอง
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักแต้ว มัสยิดบ้านน้าลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลสานักแต้ว บ้านควนตานี
เทศบาลตาบลสะบ้าย้อย เทศบาลตาบลสะบ้าย้อย
เทศบาลเมืองม่วงงาม ม่วงงาม
เทศบาลเมืองม่วงงาม มัสยิดกูวาเต็ลอิสลาม
องค์การบริหารส่วนตาบลบางเขียด องค์การบริหารส่วนตาบลบางเขียด

บ่อทรายเจริญธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลควนกาหลง ซอย 7
เทศบาลตาบลควนโดน มัสยิดอะห์มาดียะห์ปันจอร์
องค์การบริหารส่วนตาบลวังประจัน ตาบลวังประจัน
เทศบาลตาบลคลองขุด เทศบาลตาบล คลองขุด
องค์การบริหารส่วนตาบลบางขันแตก คลองบ่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลแคราย แคราย
เทศบาลตาบลหลักห้า โรงเรียนวัดยกกระบัตร
องค์การบริหารส่วนตาบลคอกกระบือ คอกกระบือ
องค์การบริหารส่วนตาบลโคกขาม หมู่ 5
องค์การบริหารส่วนตาบลปากรอ

ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.
ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"
"

บัญชีรำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสาร 2
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก ในสังกัดทีส่ ำมำรถส่งบุคลำกรเข้ำฝึกอบรม
หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที่ 7
ระหว่ำงวันที่ 4 - 10 มีนำคม 2561
ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
ที่

จังหวัด

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200

สมุทรสาคร
สระแก้ว
สระแก้ว
สระบุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สิงห์บุรี
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
สุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี

หมำยเหตุ

อำเภอ
เมืองฯ
เมืองสระแก้ว
วังน้าเย็น
แก่งคอย
เมืองฯ
อินทร์บุรี
อินทร์บุรี
กงไกรลาศ
คีรีมาศ
ศรีสาโรง
ดอนเจดีย์
สองพีน่ ้อง
กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์
คีรีรัฐนิคม
ไชยา
ท่าชนะ
บ้านนาสาร
พนม
พระแสง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านเกาะ

บ้านอ้อมโรงหีบ

เทศบาลเมืองสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระแก้ว 2 (บ้านลัดกระสัง)

องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งมหาเจริญ

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านป่า

ทุง่ มหาเจริญ
ช่องเหนือ หมู่ที่ 7

ตำแหน่งผู้เข้ำรับกำรอบรม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรือบุคลากรของ อปท.

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี โรงเรียนเทศบาล 3 (พรหมรวมมิตร) ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
องค์การบริหารส่วนตาบลทองเอน ชุมชนวัดดงยาง
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิช์ ัย องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ชัย
"
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าฉนวน หางตลาด
"
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจิก ตาบลหนองจิก(บ้านนิคมพัฒนา)
"
องค์การบริหารส่วนตาบลนาขุนไกร องค์การบริหารส่วนตาบลนาขุนไกร
"
เทศบาลตาบลดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
"
องค์การบริหารส่วนตาบลบ่อสุพรรณ หนองพันเทา
"
เทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์ เทศบาลตาบลกาญจนดิษฐ์
"
เทศบาลตาบลท่าทองใหม่ มัสยิดเยาฮารุนดีนียะฮ์
"
เทศบาลตาบลท่าขนอน โรงเรียนบ้านท่าขนอน
"
เทศบาลตาบลตลาดไชยา เทศบาลตาบลตลาดไชยา
"
องค์การบริหารส่วนตาบลประสงค์ บ้านห้วยเคี่ยม
"
เทศบาลตาบลท่าชี บ้านยูงงาม
"
เทศบาลตาบลพนม เทศบาลตาบลพนม
"
องค์การบริหารส่วนตาบลสินปุน บ้านโคกมะม่วง
"

1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-516-4232 , 02-516-2106
2. ชาระค่าลงทะเบียน จานวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กรุณาส่งแบบตอบรับก่อนชาระค่าลงทะเบียน)
3. สั่งจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่ ่งมา
4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่ เติม ที่ www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ

หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum)
**********************************
๑.ปรัชญา มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
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
ครู และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขององค์ กรปกครองท้ องส่ ว นถิ่ นต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีโลกและประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน สามารถนาไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
โดยยึดหลักการของการเชื่อมโยงครูและหลักสูตรแกนกลางลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการบริหารจัดการหลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาสู่การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อการฝึกอบรม
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อศึกษาข้อมูลความรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓.๒ ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓ สถานศึกษามีความสามารถในการนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓.๔ นาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อรับการวิพากษ์ ข้อเสนอบนฐานวิชาการ

-2๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
๔.๓ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นานั ก เรี ยนระดั บการศึกษาปฐมวัย ได้ รับ การจัด ประสบการณ์ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรื อบุ คลากรขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ได้รั บมอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบในการบริ ห ารจั ดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
๖. เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาฝึกอบรม จานวน 7 วัน
คาอธิบายหลักสูตร
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนดาเนินการใช้หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ
ปฏิบั ติตามวัฒ นธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทยสาหรับเด็กปฐมวัย การกาหนดแนวทางวัดและประเมิน
พัฒนาการ การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรการนิเทศติดตามและการประเมินผลการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
เพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และการนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรับการวิพากษ์
โครงสร้างหลักสูตรอบรม
1. แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
3 ชั่วโมง
- สภาการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
3 ชั่วโมง
- สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
3 ชั่วโมง
- สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3 ชั่วโมง
กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- สพฐ.
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
3 ชั่วโมง
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-36. การกาหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

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

3 ชั่วโมง

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะสาหรับเด็กปฐมวัย
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

10. การบริหารทรัพยากรเพื่อการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.)

3 ชั่วโมง

11. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- อาจารย์มหาวิทยาลัย
12. การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
- อ.ธวัช/อ.พิรัฐ

6 ชั่วโมง

13. การนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการวิพากษ์
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

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

วัน

09.00 – 12.00 น.

วันที่ 1

-

วันที่ 2

วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในประเทศไทย
ดร.จินตนา สุขสาราญ

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วิชา การเชือมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะทีพึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

อ.เอมอร รสเครือ
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะสาหรับเด็กปฐมวัย
ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์

12.00 –
13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 19.00 น.

รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะนาหลักสูตร
และการเตรียมความพร้อม
ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ / อ.ดวงพร แสงทอง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุตากวาา 3 ปี
อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ

วิชา การพัฒนาสือการเรียนรู้เพือการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล

วิชา การกาหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

สรุปประเด็นทางวิชาการ/
พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชา การบริหารทรัพยากรเพือการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดร.คมศร วงษ์รักษา

วิชา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน

-2หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum)

วัน
วันที่ 6

วันที่ 7

09.00 – 12.00 น.
วิชา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน

การนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษา
เพือการวิพากษ์

12.00 –
13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 19.00 น.

วิชา การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน

พิธีปิดการศึกษาอบรม

เอกสาร 3

แบบตอบรับการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 4 - 10 มีนาคม 2561
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก...................................................................................................................
ตาแหน่ง....................................................................................................................................................( สังกัด อปท.)
ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................................................. ...........................
สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………..........................................................................
อาเภอ............................................................................จังหวัด.......................................................................................
โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์สานักงาน...........................................................................
หมายเหตุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232
หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com
2. กรุณาชาระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3. รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 4 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 14.00 – 16.00 น.
(แต่งกาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดา รองเท้าหุ้มส้น)
4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สุวรรณรูป 09-0678-0187

เอกสาร 4
พื้นที่ว่างสาหรับติดสาเนาเอกสารรับชาระเงินจากธนาคาร

ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้าร่วมอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 7
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ตาแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
ชื่อหน่วยงาน :
อาเภอ :
จังหวัด :
จานวนเงิน :
11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอร์มการชาระเงินผ่านธนาคาร

ส่วนของธนาคาร
สาขา
วันที่

Company Code : 9397 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 7
รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 8

6

5

0

0

7

ชื่อ – สกุลผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม :
รหัสหน่วยงาน : (Ref.No.2)

****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานสาหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สาหรับฝึกอบรม******
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก

จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) :
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ) :
-

11,900 บาท
หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน

ลงชื่อผู้นาฝาก
โทรศัพท์ ผู้นาฝาก
ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชาระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น

กรุณาชาระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม
สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและอาหาร

เอกสาร 5

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง)
๑. การรายงานตัว 13.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด
๒. การแต่งกาย
ชุดเรียน ๑) วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดา หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีดา
ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร์
3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดา หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีดา
ใส่ระหว่างวันที่ศึกษาอบรม
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็นและยารักษาโรค ยาประจาตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม
๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้
4.๑ กระเป๋าเอกสาร ๑ ใบ
4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก
การชาระเงินค่าลงทะเบียน เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชาระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ
(Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ
(Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร 865 รหัสรุน่ ………….
(Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ
รหัส อปท. สาหรับฝึกอบรม)
** ตรวจสอบรหัสหน่วยงานสาหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สาหรับ ฝึกอบรม **

(Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจาตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้อยู่
2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองที่ใช้อยู่
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้ามี) และลงไฟล์ข้อมูล(1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ใช้อยู่
(2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายที่เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง

