
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย หลังสอด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ มัสยิดบ้านคลองโตบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาน บ้านควน บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกยาง วัดบางผ้ึง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหนิ บ้านช่องไม้ด า ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ เทศบาลต าบลล่ินถิ่น บ้านกุยแหย่ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลปิล๊อก อีตอง "
8 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเขย่ง ไร่ป้า "
9 กาญจนบุรี บ่อพลอย องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง ไทยรัฐวิทยา 21 "

10 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร บ่อหว้า "
11 กาญจนบุรี พนมทวน องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ วัดเบญพาด "
12 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกา่ วัดตะเคียนงามลัคขณานุกูล "
13 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลเลาขวัญ บ้านพุบอน "
14 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย กรับใหญ่ "
15 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสมบรูณ์ นามล "
16 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า เหมือดแอ่ "
17 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุค้าว กุดค้าว "
18 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน วัดบ้านหนองฟ้าเล่ือน "
19 กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย หนองน้อย "
20 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลโนนสูง สร้างมิ่ง ม.2 "
21 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลอิต้ือ เทศบาลต าบลอิต้ือ "
22 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม วัดบูรพาโคกสี "
23 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสมบูรณ์ วัดบ้านดอนยางนาง "
24 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเครือ โคกเครือ "
25 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง องค์การบริหารส่วนต าบลไค้นุน่ บ้านผ้ึง "
26 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ บ้านหัวรัง "
27 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา มอมะร่ืน "
28 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน บ้านคลองไพร "
29 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลปางตาไว บ้านไพรสวรรค์ "
30 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนิดาต บ้านมอเจริญ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่22 

ระหว่ำงวันที ่ 13 - 19 มถุินำยน  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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31 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนครชุม โรงเรียนบ้านทุง่เศรษฐี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลจันทมิา บ้านจันทิมา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ก าแพงเพชร ลานกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนพลวง ต าบลโนนพลวง บุคลากรทางการศึกษา 
34 ขอนแก่น บ้านฝาง เทศบาลต าบลหนองบัว ต าบลหนองบัว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าพระ โรงเรียนบ้านหนองโข่ย ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ขอนแก่น แวงใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนฉิม ดอนโจด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ขอนแก่น สีชมพู องค์การบริหารส่วนต าบลดงลาน บ้านนาอุดม "
38 ขอนแก่น หนองนาค า องค์การบริหารส่วนต าบลกดุธาตุ นาดี "
39 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลคลองพลู น้ าขุ่น "
40 จันทบุรี นายายอาม เทศบาลต าบลสนามไชย วัดท่าแคลง "
41 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน เทศบาลต าบลคลองใหญ่ วัดผักกาด "
42 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งน้ าร้อน บ้านสามสิบ "
43 จันทบุรี สอยดาว องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว บ้านวังยาว "
44 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขื่อน โสภณประชาเทวารุทธารักษ์ "
45 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา บ้านหนองขาหยั่ง "
46 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางสวน วัดใหม่บางคล้า "
47 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนือ บ้านปลายคลอง "
48 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา มัสยิดดารุ้ลเอี๊ยะซาน "
49 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลบึงน้ ารักษ์ คลองหกวา "
50 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ วัดญาณรังษาราม "
51 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน นาอิสาน "
52 ชลบุรี บ่อทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวดัสุวรรณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส "
53 ชลบุรี บ้านบึง เทศบาลต าบลหนองชาก โรงเรียนบ้านหนองเขิน "
54 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง มัสยิดนูรุ้ลฮิดายะห์ "
55 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ ทรายมูล "
56 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ บ้านหนองปรือ "
57 ชัยนาท มโนรมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ฉนวน ไทยรัฐวิทยา 57 "
58 ชัยนาท วัดสิงห์ เทศบาลต าบลหนองน้อย บ้านดอนตาล "
59 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลหันคา องค์การบริหารส่วนต าบลหันคา "
60 ชัยภูมิ แก้งคร้อ เทศบาลต าบลหนองสังข์ บ้านก่าน "
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61 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลห้วยยาง วัดอัมพวัน(ห้วยยางโง) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ชัยภูมิ บ้านแท่น เทศบาลต าบลบ้านเต่า บ้านหนองเม็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน บัวพักเกวียน บุคลากรทางการศึกษา 
64 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด วัดป่าสามัคคีธรรม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหินโงม บ้านห้วยหมากแดง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง ท่าข่อย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก โรงเรียนบ้านสามแยกจ าปา "
68 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลชุมโค บางจาก "
69 ชุมพร ปะทิว เทศบาลต าบลบางสน ดอนตะเคียน "
70 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบลวังใหม่ โรงเรียนท่าไม้ลาย "
71 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งระยะ บ้านน้ าลอดน้อย "
72 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม พญาพิภักด์ิ "
73 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลตับเต่า บ้านรักแผ่นดิน "
74 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว บ้านรวมมิตร "
75 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย ม้งเก้าหลัง "
76 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย ใหม่สารภี "
77 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลหนองบัว บ้านสันติวนา หมู่ที ่6 "
78 เชียงใหม่ แม่แตง เทศบาลต าบลแม่แตง อบต.แม่แตง "
79 เชียงใหม่ แม่ริม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 2 "
80 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ตอน บ้านห้วยศาลา "
81 เชียงใหม่ เวียงแหง เทศบาลต าบลแสนไห ม่วงป๊อก "
82 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลิบง บ้านมดตะนอย "
83 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมสอม บ้านหนองเจ็ดบาท "
84 ตรัง รัษฎา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไพร ล าช้าง "
85 ตาก เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม บ้านหนองกะโห้ "
86 ตาก สามเงา เทศบาลต าบลสามเงา เทศบาลต าบลสามเงา (บา้นทา่ปยุ) "
87 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน บ้านโขะทะ ม.3 "
88 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระเจดีย์ "
89 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระชับ รางเกตุ "
90 นครปฐม สามพราน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองจินดา วัดวังน้ าขาว "
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91 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี ไชยบุรี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ หนองญาติ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า วัดบุญเวทอุทยาน บุคลากรทางการศึกษา 
94 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ วัดศรีจันทราวาส และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง วัดบุปผาราม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระชาย บ้านหนองโบสถ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร บ้านตาจง "
98 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง "
99 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกระเบื้อง บ้านดอนตะหนิน "

100 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลจันทึก บ้านหนองไข่น้ า "
101 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลไพล บ้านหนองแวง "
102 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง บ้านนาใหญ่ "
103 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลกดุโบสถ์ บ้านหนองแดง "
104 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง โรงเรียนบ้านทุง่ไคร "
105 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าขึ้น วัดยางใหญ่ "
106 นครศรีธรรมราช นบพิต า องค์การบริหารส่วนต าบลนบพิต า เขาเหล็ก (3) "
107 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนตากสิน-ชะเมา "
108 นครสวรรค์ เก้าเล้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง วัดหัวดงใต้ "
109 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลตาคลี ถ้ าผาสุขใจ "
110 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต "
111 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด บ้านดงส าราญ "
112 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลวังบ่อ เวฬุวัน "
113 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย วัดเชิงกระบือ "
114 นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี นครนนท์ 9 กลาโหมอุทิศ "
115 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลดุซงญอ บ้านกาแย "
116 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ มัสยิดเจาะไอร้อง "
117 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลตะปอเยาะ บลูกา "
118 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลกาลิซา ปูโง๊ะ "
119 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลบองอ อาแน - โต๊ะอีแต "
120 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลเซกา วัดพิกุลทองพรพนม "
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121 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโซ่ วัดห้วยทราย(อุดรทิศวาส) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลหนองเลิง วัดศรีสุพลวนาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี วัดไชยมคลสามัคคี บุคลากรทางการศึกษา 
124 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพร วัดจอมศรี (ชัยพร) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 บุรีรัมย์ กระสัง เทศบาลต าบลหนองเต็ง วัดบ้านโนนแดง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลตูมใหญ่ วัดสามัคคี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกอก วัดทรงธรรม "
128 บุรีรัมย์ ประโคนชัย เทศบาลต าบลแสลงโทน บ้านหนองบอน "
129 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก โคกเมือง "
130 บุรีรัมย์ ปะค า องค์การบริหารส่วนต าบลโคกมะม่วง โคกวัด "
131 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง บ้านหงอนไก่ "
132 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง วัดศิริมงคลเสม็ด "
133 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยสามัคคี บ้านหนองเสม็ด "
134 ปทุมธานี คลองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหา้ วัดหัตถสารเกษตร "
135 ประจวบคีรีขันธ์ เมืองประจวบคีรีขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ ห้วยใหญ่ "
136 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลบุพราหมณ์ บุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ "
137 ปราจีนบุรี ประจันตคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ วัดโคกเขื่อน "
138 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไมล้าย แผ่นดินทอง "
139 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดงขีเ้หล็ก บ้านขอนขว้าง "
140 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลกรอกสมบูรณ์ บ้านวังทะลุ "
141 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ องค์การบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม บ้านดงกระทงยาม "
142 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ชะเลือด บ้านคู้ล าพัน "
143 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลควน บ้านปาลัส หมู่ที ่1 "
144 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลตรัง บ้านเขาวัง  หมู่ที ่ 3 "
145 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม ค่ายสิรินธร หมู่ที ่1 "
146 พระนครศรีอยธุยา บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร บ้านศรีบางไทร "
147 พระนครศรีอยธุยา ลาดบัวหลวง เทศบาลต าบลลาดบัวหลวง ปากคลองเมฆ "
148 พระนครศรีอยธุยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลคานหาม วัดคานหาม "
149 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ โรงเรียนบ้านหินลาด "
150 พังงา ท้ายเหมือง เทศบาลต าบลล าแก่น บ้านท่าดินแดง "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่22 

ระหว่ำงวันที ่ 13 - 19 มถุินำยน  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 

151 พัทลุง กงหรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม บ้านคลองเฉลิม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 พัทลุง เขาชัยสน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชัยสน มัสยิดควนนายช่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลหารเทา มัสยิดบ้านม่วงทวน บุคลากรทางการศึกษา 
154 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนารี โหล๊ะหาร และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย ทุง่ชุมพล ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ด่านปรง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน บ้านเจ็น "
158 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลต าบลวังทรายพูน วัดวังทรายพูน "
159 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลทบัยายเชยีง ศรีเจริญ "
160 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง ชุมชนที ่14 วัดดอนทอง "
161 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขก็น้อย บ้านเจริญพัฒนา "
162 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ บ้านกนกงาม "
163 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก ปง "
164 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ เขวาใหญ่ "
165 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกดุรัง วัดบ้านหนองบัว "
166 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ วัดบ้านวังกุง "
167 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลงัวบา วัดสว่างโคกไร่ "
168 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดน้อย วัดบ้านโนนทัน "
169 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด บ้านโนนยาง "
170 ยโสธร ป่าต้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก วัดสว่าง "
171 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่องค า วัดบ้านกว้าง "
172 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ วัดอินทราวาส "
173 ยะลา กรงปินัง องค์การบริหารส่วนต าบลกรงปินัง อุเป หมู่ที ่9 "
174 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน พับผ้า (ตาเอียด) "
175 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปูเต๊ะ บ้าน ก.ม. 26 ใน "
176 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก มัสยิดบือแซง "
177 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหนองผือ หนองแวง "
178 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง บ้านดงยาง "
179 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลดู่น้อย ป่าแดง "
180 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง บ้านเขือง "
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181 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลต าบลส านักท้อน โรงเรียนวัดสมบูรณาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมบงึ บ้านหนองกระทุม่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาหลวง นาซ าแซง บุคลากรทางการศึกษา 
184 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น โคกสว่าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 เลย หนองหิน องค์การบริหารส่วนต าบลตาดข่า วัดตาดข่าพัฒนาราม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขนุน วัดโนนสมบูรณ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตระกาจ วัดซ าแสง "
188 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกันทรารมย์ วัดโคกสูง "
189 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี วัดบ้านทะลอก "
190 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน บ้านกะก า "
191 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนหาญ หมู่ที ่4 บ้านแดง "
192 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลเขนิ วัดบ้านโนนหนองสิม "
193 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ บ้านเกาะกระโพธิส์ามัคคี "
194 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตาล บ้านศาลา-นาศิลา "
195 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงรัก หมู่ที ่1 นาตราว "
196 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาโกน หมู่ที ่3 วัด "
197 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคอนกาม วัดค้อทอง "
198 ศรีสะเกษ วังหิน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ บ้านหนองคู  "
199 สกลนคร กุสุมาลย์ องค์การบริหารส่วนต าบลกสุุมาลย์ บ้านอีกุด "
200 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลเจริญศิลป์ บ้านสร้างฟาก "
201 สกลนคร บ้านม่วง เทศบาลต าบลห้วยหลัว บ้านห้วยทราย "
202 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงหมอ้ทองใต้ นาสมบูรณ์ "
203 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเหนือ บ้านเจริญไพศาล "
204 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลไร่ บ้านโคก "
205 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง บ้านช้างมิ่ง หมู่ที ่12 "
206 สกลนคร พังโคน องค์การบริหารส่วนต าบลต้นผ้ึง โพธิท์อง "
207 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลเหล่าปอแดง ท่าวัด "
208 สกลนคร เมืองสกลนคร เทศบาลต าบลฮางโฮง ดอนกระเล็น "
209 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกอ่ง โคกก่อง "
210 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม ค้อใต้ "
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211 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลขัวกา่ย บ้านขัวก่าย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ ธาตุใหม่พัฒนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลหนองลาด ดอนยาวน้อย บุคลากรทางการศึกษา 
214 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลหนองหลวง บ้านโคกส าราญ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อใต้ ขาม ม.9 ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 สกลนคร ส่องดาว เทศบาลต าบลวัฒนา เหล่าใหญ่ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ บ้านกุดจอก "
218 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา วัดสว่างภิรมย์ "
219 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน ตล่ิงชัน "
220 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลทา่บอน บ้านศาลาหลวงล่าง "
221 สงขลา รัตภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชะมวง บ้านท่าชะมวง "
222 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพล มัสยิดยามาอาตินนูร "
223 สงขลา สะเดา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ ท่าโพธิอ์อก "
224 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลคูหา บ้านล่องควน "
225 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี บ้านหาดทราย "
226 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร บ้านยางงาม "
227 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง ควนล่อน "
228 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นุ้ย มัสยิดดารุ้ลญาราล "
229 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มัสยิดฮสลาเฮียะห์ "
230 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ทุง่เกาะปาบ "
231 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา "
232 สระแก้ว คลองหาด องค์การบริหารส่วนต าบลไทรเด่ียว บ้านหนองแวง "
233 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทพัราช บ้านหนองผักแว่น "
234 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเกษม ค่ายไพรีระย่อเดช "
235 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง โคกน้อย "
236 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลแซร์ออ เขาพรมสุวรรณ "
237 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเด่ียว บ้านตาลเด่ียว "
238 สระบุรี มวกเหล็ก องค์การบริหารส่วนต าบลมวกเหล็ก ต าบลมวกเหล็ก "
239 สระบุรี วิหารแดง เทศบาลต าบลหนองหมู เกาะแก้ว "
240 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ข้าม โรงเรียนชุมชนวัดกลางทา่ข้าม "
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241 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม องค์การบริหารส่วนต าบลพระงาม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน บ้านหนองบัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ฉนวน น้ าเร่ือง บุคลากรทางการศึกษา 
244 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งยางเมือง วังกร่าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล โรงเรียนบ้านลานตาเมือง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทองแดง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน วัดห้วยโป้ "
248 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว วังยาว "
249 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเขา น  าพุ "
250 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขวาง ดอนกลาง "
251 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คอก บ้านหนองวัลย์เปรียง "
252 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ บ้านหนองโพธิ์ "
253 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลเจดีย์ เทศบาลต าบลเจดีย์ "
254 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ร่อน มุสลิม "
255 สุราษฎร์ธานี ชัยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย ยูงงาม "
256 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลประสงค์ ไร่ยาว "
257 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตาใหม่ ทุง่เตาใหม่ "
258 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก บางปรุ "
259 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลพนม บ้านบางสาน "
260 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรโสภา บ้านประตูพลิก "
261 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสะท้อน บ้านนาค้อ "
262 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลหวัเตย หัวเตย "
263 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกเหนือ คลองวาย "
264 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลคูตัน บ้านหนองโย "
265 สุรินทร์ กาบเชิง องค์การบริหารส่วนต าบลแนงมุด คลองน  าซับ "
266 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตากกู ตากูก "
267 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง อุดม "
268 สุรินทร์ ท่าตูม เทศบาลต าบลเมืองแก ท่าศิลา (ท่าวังหิน) "
269 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม บ้านโนนแดง "
270 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลพรมเทพ ตาโต "
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271 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลอาโพน ประเม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด บ้านตาวร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลตานี บ้านหนองปรือ บุคลากรทางการศึกษา 
274 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพลวง วัดบัลลังก์ศิลาอาสน์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลจีกแดก บ้านตาลวก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลตาเมียง บ้านโคกแสลง หมู่ที ่7 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลคอโค บ้านดงมัน "
278 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมือง บ้านหนองกง "
279 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว บ้านตังกอ "
280 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง บ้านส าโรง "
281 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกดุขาคีม ดงเปือย "
282 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแรด วัดชัยศรีสะอาด หมู่ที ่2 "
283 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ จาน "
284 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน บ้านดินแดง "
285 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลตระเปียงเตีย หนองหาญ "
286 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแวน บ้านส าโรง "
287 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุหวาย กุดหวาย "
288 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลจารพัต เปรียง "
289 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลชา่งปี่ องค์การบริหารส่วนต าบลชา่งปี่ "
290 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลยาง บ้านอนันต์ "
291 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลนานวน บ้านหัวนา "
292 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาตุม โรงเรียนตาแตรวทัพดัด "
293 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลทับทัน โรงเรียนบ้านล าหาด "
294 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลเทพรักษา ทับทิมสยาม 04 "
295 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจารย์ บ้านมะโน "
296 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกาด วัดทรายขาว "
297 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะแก้ว ตางมางโพธิศ์รีธาตุ "
298 หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลเมืองท่าบ่อ (น  าโมง) "
299 หนองคาย ท่าบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสา องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสา "
300 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลอุดมพร โคกอุดม "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่22 

ระหว่ำงวันที ่ 13 - 19 มถุินำยน  2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 

301 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล บ้านอยู่ดีมีสุข ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลชุมช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมช้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง บ้านหนองหอย บุคลากรทางการศึกษา 
304 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลวัดหลวง วัดหลวง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 หนองคาย เมืองหนองคาย เทศบาลต าบลหาดค า หาดค า ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุบังพวน พระธาตุบังพวน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทบัไฮ วัดศิริมงคลชัยราม "
308 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว บ้านโนนสง่า "
309 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลผาตั ง ล าภูพาน "
310 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลฝ่ังแดง บ้านโนนงาม   "
311 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง โนนผักหวาน "
312 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง บ้านไทยนิยม "
313 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ เทศบาลต าบลหนองเรือ "
314 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก บ้านโนนอุดม "
315 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั วังน  าขาว "
316 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด นาอุดม "
317 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดสะเทียน วัดสะเทียนทอง "
318 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง ทรายมูล "
319 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีบุญเรือง วัดสามัคคีธรรม "
320 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาด่าน วัดทุง่กุญชร "
321 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลดงมะไฟ วัดป่าโนนทอง "
322 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ วัดจินดามณี "
323 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลชานมุาน นาสีดาน้อย "
324 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลค าโพน วัดศรีสว่าง "
325 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลลือ วัดศรีสุข "
326 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลไมก้ลอน วัดอัมพร "
327 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเมย วัดบ้านดอนเมย "
328 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง โสกโดน "
329 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา วัดค ามะโค้ง "
330 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง วัดหนองหิง้ "
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331 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง กุงชัย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง โป่งหิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลขอนยูง วัดแก้วสว่าง บุคลากรทางการศึกษา 
334 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าล่ี บ้านท่าล่ี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลสีออ องค์การบริหารส่วนต าบลสีออ(วดัอุดมหนองแดง) ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลต าบลโพนสูง ป่าก้าว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 อุดรธานี ทุง่ฝน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝน บ้านท่าช่วง "
338 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกอ้ง วัดพุทธราษฎร์บ ารุง "
339 อุดรธานี น  าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลโสมเยีย่ม วัดสะอาดโนนสูง "
340 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง "
341 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่แกว้ วัดสว่างกระเบื อง "
342 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า บ้านดอนขี เหล็ก "
343 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ บ้านตูม "
344 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเขอืน้ า บ้านนาสี "
345 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง วัดเคารพ "
346 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัคู บ้านโพธิ์ "
347 อุดรธานี ประจกัษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลนามว่ง บ้านนาม่วง "
348 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลอย ดอนกลอยศรีวิไล "
349 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแดง ไชยวาน "
350 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี โนนศรีสมบูรณ์ "
351 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงหวาง วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม "
352 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาพู่ วัดล าดวน "
353 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเพญ็ โพนงาม "
354 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแป้น บ้านทอนดอนยาว "
355 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองขอนกว้าง บ้านหนองแวง "
356 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ "
357 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า บ้านงอย "
358 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นขาว บ้านเม่น "
359 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า บ้านโคกกลาง "
360 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลนายงู นายูง "
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361 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลสร้างคอม ท่าเสียว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง โรงเรียนโคกสว่าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นยา บ้านดอน หมู่ 5 บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม วัดสว่างอารมณ์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นเหล็ก บ้านเด่นเหล็ก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม บ้านปากคลอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาอิน แหลมนกแก้ว "
368 อุตรดิตถ์ ฟากท่า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสี ยว บ้านเสี ยว "
369 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวปุน้ วัดอาภาราม "
370 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทนัน  า บก "
371 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา วัดโพธิศ์รีสว่าง "
372 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่ กลางใหญ่ "
373 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลกอ่เอ้ วัดศรีจุมพล "
374 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อทอง หนองขุ่น "
375 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นไทย โพนทอง "
376 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถอ่ กุดตากล้า "
377 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮใหญ่ วัดค าไฮใหญ่ "
378 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง ท่าลาด "
379 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง บ้านเม็กน้อย "
380 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช บ้านสมสะอาด "
381 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสาย คอนสาย "
382 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเป้า วัดปุญญานิวาส "
383 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาย วัดบ้านค าหนามแท่ง "
384 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกดุเรือ ทุง่เกษตร "
385 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ โคกเทียม "
386 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม วัดบ้านดอนยาว "
387 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ วัดป่าหนองขอน "
388 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยาง บ้านหนองตาบุญ "
389 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน บ้านโนนส าราญ "
390 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลบวังาม ห้วยปอ ห้วยปอเจริญ "
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391 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะโน บ้านหนองม่วง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยข่า วัดสุวรรณาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ใต้ บ้านโนนสุข บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง ทุง่มณี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสักกระโพหลุ่ม ต.ยางสักโพลุ่ม ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งหวาย บ้านโนนบอน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า บ้านโนนกุง "
398 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง วัดบ้านโคกสว่างฯ "
399 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ วัดดอนชีเวิน "
400 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนก่อ เหลาค า "
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รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  / อ.ดวงพร แสงทอง  

วันที่ 2 
วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในประเทศไทย 
ดร.จินตนา สุขส าราญ  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุต  ากวาา 3 ปี 

อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป ี

รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  

วันที่ 3 
วิชา การเชื อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะที พึงประสงค์ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
อ.เอมอร รสเครือ  

วิชา การพัฒนาสื อการเรียนรู้เพื อการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล  

วิชา การก าหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

วันที่ 4 
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย  

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป  

สรุปประเด็นทางวิชาการ/ 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันที่ 5 
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์  

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื อการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ดร.คมศร วงษ์รักษา  

วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

 

 



-2- 
 

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. 

วันที่ 6 
วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน วิชา การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน 

 

วันที่ 7 
การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื อการวิพากษ์  
พิธีปิดการศึกษาอบรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่ 22 
ระหว่างวันที่  13 - 19 มิถุนายน 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

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

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

ต าแหน่ง....................................................................................................................................................( สังกัด อปท.) 

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

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

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

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

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
     
   

เอกสาร 3 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่22 
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 ่22                
 

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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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  

 
 
 



 

 

-2- 
๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
๔.๓ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน 

 
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
   คร/ูครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา 
และ/หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  
           
๖. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 7 วัน  
 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  
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 าหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร     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     3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.) 

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

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 6)  

อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี    
๒. การแต่งกาย  
ชุดเรียน  ๑) วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ระหว่างวันท่ีศึกษาอบรม 
หมายเหตุ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น 
ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย (ถ้าม)ี 
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให ้
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียน  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร 865    รหัสรุน่ …………. 
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
    ** ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับ ฝึกอบรม ** 
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองท่ีใช้อยู่ 
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้าม)ี และลงไฟล์ข้อมูล- 
 (1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
 (2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 

เอกสาร 5 



 

Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

ประตูเปิด เวลา 05.00 น. 
ประตูปิด เวลา 22.00 น. 
*หมายเหต:ุ ให้ผู้อบรมเดิน
ทางเข้าพักก่อนเวลา ประตูปิด 
 


