
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย มัสยิดบ้านคลองโตนด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เขาพนม องค์การบริหารส่วนต าบลหน้าเขา โรงเรียนบ้านห้วยน  าแก้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับปริก บ้านในช่อง บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง (อนุบาลท่าม่วง) ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เทศบาลเมืองทา่เรือพระแทน่ 2 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง หนองกรด "
8 กาญจนบุรี พนมทวน เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย สระลุมพุก "
9 กาญจนบุรี สังขละบุรี เทศบาลต าบลวังกะ อนุบาลสังขละบุรี "

10 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ วัดหนองตายอด "
11 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา วัดโพธิศ์รีหัวแฮด "
12 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ มะนาว "
13 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด วัดหนองบัวทอง "
14 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ วัดสระประทุม "
15 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลนาจารย์ วัดชัยสิทธาราม "
16 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลบัวบาน วัดสายทองโคกก่อง "
17 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลผาเสวย วัดสังวรวราราม "
18 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลนามะเขือ โพนสวาง "
19 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ ศพด.ท่างาม "
20 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลค าก้าว บ้านค าไฮ "
21 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโดน กุดโดน "
22 ก าแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลต าบลท่าพุทรา เทศบาลต าบลท่าพุทรา "
23 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาด "
24 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังไทร บ้านทรัพย์มะนาว "
25 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านคลองน  าไหลใต้ "
26 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน  าไหล บ้านท่าช้าง "
27 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลโปง่น  าร้อน บ้านไทรพัฒนา "
28 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม ค่ายทหารพราน "
29 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทอง บ้านเนินกรอย "
30 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไม้ บ้านน  าดิบมะพร้าว "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่31

ระหว่ำงวันที ่15 - 21 กรกฎำคม 2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังควง บ้านลานกระทิง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลคลองแม่ลาย ประชารัฐพัฒนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลนาบ่อค า บ้านเขาวังเยี่ยม บุคลากรทางการศึกษา 
34 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง บ้านวังทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว บ้านเทพประทาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ขอนแก่น โคกโพธิไ์ชย เทศบาลต าบลภูผาแดง วัดชมภู หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่กระเสริม ท่ากระเสริม "
38 ขอนแก่น น  าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน โนนแดง "
39 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลลอมคอม ลอมคอม "
40 ขอนแก่น พล องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทุ่ง "
41 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดขอนแก่น วัดโนนศิลา "
42 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง บุง่แสง-หนองลุมพุก "
43 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลสงเปือย วัดชัยมงคลวนาราม "
44 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลเมืองเก่า บ้านกุดกว้าง "
45 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลต าบลสาวะถี โนนกู่ "
46 ขอนแก่น เวียงเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลเมอืงเกา่พัฒนา โนนสวรรค์ "
47 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต าบลคลองพลู วัดคลองเกวียนลอย "
48 จันทบุรี ท่าใหม่ เทศบาลต าบลเขาบายศรี เทศบาลต าบลเขาบายศรี "
49 จันทบุรี ท่าใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลร าพัน ร าพัน "
50 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ โรงเรียนวัดทองทัว่ "
51 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไชย บ้านบางกะไชย "
52 ฉะเชิงเทรา บางคล้า เทศบาลต าบลปากน  า เทศบาลต าบล ปากน  า "
53 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดเหนอื วัดเสม็ดเหนือ "
54 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา บ้านปลายคลอง 20 "
55 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลบางขนาก ปากคลองบางขนาก "
56 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลบางน  าเปรี ยว สุเหร่าปากคลอง 17 "
57 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลโยธะกา โรงเรียนวัดบางไทร "
58 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตีนนก วัดอินทราราม "
59 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง หัวกระสังข์ "
60 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน บึงกระจับ "
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61 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย วักบางปลานัก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลท่ากระดาน บ้านท่าเลียบ บุคลากรทางการศึกษา 
64 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลลาดกระทิง บ้านกม. 7 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกิ่ว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอิรุณ วัดหนองชันจันทนาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 ชลบุรี พานทอง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย วัดเกาะลอย "
68 ชลบุรี พานทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบางนาง วัดบางนาง "
69 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลบางทราย อนุบาลพุทธายาคม "
70 ชลบุรี เมืองชลบุรี เทศบาลต าบลหนองไม้แดง โรงเรียนห้วยสาลิกา "
71 ชลบุรี เมืองชลบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองข้างคอก ชุมชนบ้านวังตะโก "
72 ชัยนาท เนินขาม องค์การบริหารส่วนต าบลกะบกเตี ย โรงเรียนบ้านทุง่โพธิ์ "
73 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลนางลือ โรงเรียนวัดนางลือ "
74 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลเสือโฮก หนองเต่าด า "
75 ชัยนาท สรรคบุรี เทศบาลต าบลดงคอน ทุง่กระถิน "
76 ชัยนาท สรรพยา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแก้ว บ้านนมโฑ "
77 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยงู บ้านไพรนกยูงฯ "
78 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสามหมอ บ้านแสงเจริญ "
79 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ สระปทุม "
80 ชัยภูมิ คอนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม หนองขาม (บ้านฝาย) "
81 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง วัดสง่าท่าโพธิศ์รี "
82 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ วัดโนนสะอาด "
83 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส บ้านเด่ือ "
84 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอก บ้านทุง่สว่างวัฒนา "
85 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน โคกโต่งต้น "
86 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก บ้านศิลาทอง "
87 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลวะตะแบก โรงเรียนบ้านดงลาน "
88 ชัยภูมิ บ้านแท่น เทศบาลต าบลบ้านเต่า บ้านสะเดา "
89 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาล วัดสาริกา "
90 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลบ้านแก้ง วัดตาล "
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91 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลกวางโจน วัดราษฎรสามัคคี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลผักปัง วัดโนนธาตุงาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตูม วัดมูลปักษี บุคลากรทางการศึกษา 
94 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสีทอง บ้านลาดผักหนาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดสระแก้ววนาราม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว เทศบาลต าบลห้วยแย้ บ้านแจ้งใหญ่ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ชัยภูมิ หนองบัวระเหว องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเฆ่ บ้านหัวสะพาน "
98 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก บ้านปางหมอปวง "
99 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย ขุนแม่บง หมู9่ "

100 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ใหม่ริมอิง "
101 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก บ้านทับกุมารทอง "
102 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลเวียงสรวย บ้านแม่สรวยหลวง "
103 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ ดอนชัย "
104 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลเวียงพางค า บ้านป่าเหมือดรุ่งเจริญ หมู่ 5 "
105 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลแจ่มหลวง บ้านห้วยเขียดแห้ง "
106 เชียงใหม่ กัลยาณิวัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทร์ บ้านเด่น "
107 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ บ้านแปะ "
108 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลพระธาตุปูก่่ า บ้านแม่จาใต้ "
109 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลเมืองนะ น  ารู "
110 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า ฉิมพลี "
111 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุง่ บ้านโปง "
112 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด องค์การบริหารส่วนต าบลเทพเสด็จ ต าบลเทพเสด็จ "
113 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง บา้นใหม่ชยาราม (เดิม แม่ใจ) "
114 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา บ้านสามสบ "
115 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลแม่แจ่ม บ้านสันหนอง "
116 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร บ้านห้วยหอย "
117 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอยลาง ปางต้นเด่ือ "
118 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง บ้านห้วยจันสี "
119 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง บ้านห้วยไคร้ "
120 เชียงใหม่ สันก าแพง เทศบาลต าบลบวกค้าง ร้องก่องข้าว "
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121 เชียงใหม่ สันทราย เทศบาลต าบลสันป่าเปา ต าบลสันป่าเปา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน บ้านไร่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 เชียงใหม่ ฮอด เทศบาลต าบลบ่อหลวง บ้านพุย บุคลากรทางการศึกษา 
124 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลฮอด แพะดินแดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อน  าร้อน ท่าปาบ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 ตรัง ปะเหลียน องค์การบริหารส่วนต าบลสุโสะ ท่าคลอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลบางรัก วัดแจ้ง "
128 ตรัง ห้วยยอด เทศบาลต าบลห้วยยอด เทศบาลต าบลห้วยยอด "
129 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว "
130 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลปากแจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลปากแจ่ม "
131 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างแล่น วัดศรีรัตนาราม "
132 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหวี บ้านทุง่กอ "
133 ตราด บ่อไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี มะม่วง "
134 ตราด เมืองตราด เทศบาลต าบลตะกาง เทศบาลต าบลตะกาง "
135 ตาก เมืองตาก เทศบาลต าบลไม้งาม ไม้งาม "
136 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลขะเนจื อ บ้านป่าไร่ ม.2 "
137 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลสามหมื่น บ้านขุนห้วยแม่ท้อ "
138 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุผาแดง บ้านพะเด๊ะ "
139 ตาก แม่สอด องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กาษา บ้านแม่กื ดใหม่ "
140 ตาก สามเงา องค์การบริหารส่วนต าบลยกกระบัตร บ้านสองแคว "
141 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลนาหนาด นาหนาด "
142 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน นาถ่อนทุง่ "
143 นครพนม นาแก เทศบาลต าบลพระซอง วัดสระโบกบังทอง "
144 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ หนองห้าง "
145 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน นานอ "
146 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ วัดจันศรีนารี "
147 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย วัดถาวร "
148 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี วัดโพธิช์ัย "
149 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาขมิ น วัดโพนแก้ว "
150 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใน วัดศรีมงคล "
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151 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู โรงเรียนบ้านละหาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลสุไหงปาดี วัดประดิษฐ์บุบผา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสถาน บ้านนา บุคลากรทางการศึกษา 
154 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงตึ ด ต าบลม่วงตึ ด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลศรีพนา วัดวิเวกธรรมาราม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ทุง่ทรายจก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพนัทา วัดทองสุทธาวาส "
158 บึงกาฬ พรเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังชมภู วัดป่าสุวรรณาราม "
159 บุรีรัมย์ นาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ "
160 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนดินแดง ซับสมบูรณ์ "
161 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลพุทไธสง วัดทรงศิริ "
162 ปทุมธานี สามโคก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย องค์การบริหารส่วนต าบลคลองควาย "
163 ปทุมธานี สามโคก องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงรากใหญ่ ต าบลเชียงรากใหญ่ ม.5 "
164 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาสาม โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ "
165 ประจวบคีรีขนัธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ย่านซ่ือ "
166 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ ต าบลก าเนิดนพคุณ "
167 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลชัยเกษม บ้านมรสวบ "
168 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสน์ องค์การบริหารส่วนต าบลพงศ์ประศาสตร์ "
169 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี เทศบาลต าบลเมืองเก่า โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี "
170 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว โป่งสะเดา "
171 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา บ้านบุเสี ยว "
172 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี โรงเรียนบ้านเขาด้วน "
173 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล วัดหนองศรีวิชัย "
174 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าช้าง บ้านวังกวาง "
175 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกี่ บ้านโคกสั น "
176 ปัตตานี โคกโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกโพธิ ์ มัสยิดสะบือรังละห์ "
177 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ มัสยิดท่าแรดดาอุสลาม  ม. 2 "
178 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมาะมาว ี บ้านพงกูวิง ม.1 "
179 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ บ้านตะโละ ม.1 "
180 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น ห้วยปุม้ "
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181 พะเยา ดอกค าใต้ เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ ห้วยทรัพย์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 พังงา คุระบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน โค้งศรราม บุคลากรทางการศึกษา 
184 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย โรงเรียนบ้านท่านุ่น ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 พังงา ตะกั่วป่า องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลบ้านพร้าว บ้านไสตอ "
188 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ควนตะแบก "
189 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลต าบลวังตะกู วัดวังตะกู "
190 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบัว วัดหลวง "
191 พิจิตร วังทรายพูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ บ้านหนองพระ "
192 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนเมี่ยง เนินหนองบัว "
193 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลยางโกลน นาซ าหวาย "
194 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลมะตูม ไผ่ขอน  า "
195 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยนาม บ้านบึงพร้าว "
196 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง บ้านนิคมฯ "
197 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลกลัดหลวง บ้านยางชุม "
198 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปกุ บ้านโป่งเกตุ "
199 เพชรบูรณ์ เขาค้อ เทศบาลต าบลแคมป์สน บ้านห้วยไผ่ "
200 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม บ้านตะกุดจั่น "
201 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว บ้านวังไลย์ "
202 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังศาล บ้านดงลึก "
203 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง บ้านหนองบัวขาว "
204 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง น  าพุ "
205 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ เทศบาลเมืองกะทู้ "
206 ภูเก็ต กะทู้ เทศบาลเมืองป่าตอง เทศบาลเมืองป่าตอง ศูนย์ที่ 1 "
207 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี เทศบาลต าบลเทพกระษัตรี "
208 ภูเก็ต ถลาง เทศบาลต าบลป่าคลอก บ้านป่าคลอก "
209 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล มูการร่ม บ้านบางเทา "
210 ภูเก็ต ถลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเทพกระษัตรี บ้านดอน "
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211 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลกุดใส้จ่อ บ้านม่วง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข โรงเรียนบ้านหนองอีตื อ บุคลากรทางการศึกษา 
214 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลยางท่าแจ้ง บ้านปลาเดิดปลาปัดส าโรง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน วัดบูรพาหนองโน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง วัดป่ากุงหนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแกว้ วัดบ้านดอนหล่ี "
218 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลขามป้อม โนน ม. 12 "
219 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านซ่ง วัดจุฬาวิเวก "
220 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี นายอ "
221 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น บ้านโคกขามเลียน "
222 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาสีนวน ท่าไคร้ "
223 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลผ่ึงแดด วัดกาญจนประดิษฐ์ "
224 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลกุดแข้ วัดเวฬุวนาราม "
225 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ยวมน้อย บ้านห้วยมะบวบ "
226 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง นาจลอง "
227 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงเหนือ เมืองน้อย "
228 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน "
229 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู บ้านทุง่กองหมู หมู่ที ่3 "
230 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลผาบ่อง ผาบ่อง "
231 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ บ้านรักไทย "
232 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุม้ ห้วยผึ ง "
233 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจริญ ดงเจริญ "
234 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก บ้านนาหลู่ "
235 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย บ้านหนองสนม "
236 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มผ่อ บ้านโนนแดง "
237 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลห้องแซง บ้านดงยาง "
238 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย บ้านประชาชื่น "
239 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ บ้านโคกกลาง "
240 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหัวช้าง รพ.จตุรพักตรพิมาน "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่31

ระหว่ำงวันที ่15 - 21 กรกฎำคม 2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

241 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลดินด า หนองบัวรอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลผักแว่น อนุบาล 3 ฃวบ บ้านหาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี บ้านหนองดู่ บุคลากรทางการศึกษา 
244 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ บ้านโพธิช์ัย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ เทศบาลต าบลศรีสมเด็จ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ เทศบาลต าบลหินกอง วัดบ้านโพนดวน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ เทศบาลต าบลขวาว โรงเรียนบ้านหันหม่องสามัคคี "
248 ร้อยเอ็ด หนองพอก เทศบาลต าบลท่าสีดา เทศบาลต าบลทา่สีดา(บา้นคูเมือง) "
249 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลภผูาหมอก บ้านภูผาหมอก "
250 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง วัดบ้านโนนสัง "
251 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ วัดจ าปา "
252 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ วัดบ้านสวงษ์ "
253 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลพราน บ้านทุง่เลน "
254 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท บ้านไฮเลิง "
255 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหญ้าปล้อง บ้านหญ้าปล้อง "
256 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองครก ม.3,8 หนองสวง "
257 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเมืองฮาม วัดบ้านกุดเมืองฮาม "
258 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอึ่ง โรงเรียนบ้านเปือยขาม "
259 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า วัดบ้านน  าอ้อม "
260 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีโนนงาม บ้านโนนงาม "
261 สกลนคร โคกศรีสุพรรรณ เทศบาลต าบลตองโขบ บ้านนาสีนวล "
262 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง บ้านประชา-นาดอกไม้ "
263 สกลนคร โพนนาแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพน นาจาน "
264 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบลสร้างค้อ ชมภูพานเหนือ ม.1 "
265 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลดงชน หนองมะเกลือ "
266 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลพังขว้าง หนองยาง "
267 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ บ้านโคกกลาง "
268 สกลนคร วานรนิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลวานรนิวาส วานรนิวาส "
269 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลค้อเขียว ดอนส้มโฮง "
270 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลวาใหญ่ ดอนกลาง "
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271 สงขลา จะนะ เทศบาลต าบลบ้านนา บ้านทุง่ใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 สงขลา นาหม่อม องค์การบริหารส่วนต าบลนาหม่อม ควนจง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแดน วัดหัวคุ้ง บุคลากรทางการศึกษา 
274 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลวัดสน ยางเอน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 สงขลา สะบ้าย้อย เทศบาลต าบลท่าพระยา ยะเร๊ะ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง มัสยิดธรรมประทีป หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นุ้ย มัสยิดมัสลาฮาตุดดีนียะห์ "
278 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนโดน บูเก็ตยามู "
279 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนสตอ มัสยิดบ้านกุบังปะโหลด "
280 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแพ มัสยิดบ้านปลักหว้า "
281 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเรือ มัสยิดบ้านโคกหิน "
282 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลแป-ระ มัสยิดบ้านใหม่นาโต๊ะขุน "
283 สตูล ท่าแพ องค์การบริหารส่วนต าบลสาคร บ้านคลองบัน "
284 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลต ามะลัง ต ามะลังเหนือ "
285 สมุทรปราการ พระประแดง เทศบาลเมืองลัดหลวง บางครุ "
286 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลจอมปลวก องค์การบริหารส่วนต าบลจอมปลวก "
287 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลเกษตรพัฒนา สาครตันติคุณ "
288 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลหลักห้า โรงเรียนหลวงสินธุ์ "
289 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตัน รางสายบัว "
290 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก วัดปัจจันตาราม "
291 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบ่อ กระซ้าขาว  ม.9 "
292 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเพลิง บ้านท่าเต้น "
293 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวา้ ซับสมบูรณ์ "
294 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทัพเสด็จ ร่มไทร "
295 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้านวังจั่น "
296 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวงัสมบูรณ์ ที่ 3 (บ้านคลองทราย) "
297 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลแซร์ออ บ้านใหม่พัฒนา "
298 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลสองคอน โรงเรียนวดัพระพุทธบาทน้อยมติรภาพ 69 "
299 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง โรงเรียนวัดหว้ยคงคาวราวาส "
300 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวลอย "
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301 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไขน่  า วัดใหญ่วันนา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง โรงเรียนบ้านใหม่ทุง่ดินขอ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลโพทะเล บ้านกลับ บุคลากรทางการศึกษา 
304 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลจักรสีห์ ชุมชนพระนอน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ บางกระบือ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย วัดดงเดือย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่าน โรงเรียนบ้านหนองจัง "
308 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลสามเรือน บ้านนิคม "
309 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลป่ากุมเกาะ ป่ากุมเกาะ "
310 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย ท่ากุ่ม "
311 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเดิมบาง บ้านคลองระแหง "
312 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่กองดิน หนองแขยง "
313 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าระหัด คันทด "
314 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลท่าเสด็จ ศูนย์บ้านหนองปรือ "
315 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ วัดโพธิท์่าทราย "
316 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางงาม ต.บางงาม "
317 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสุพรรณ หนองกระด่ี "
318 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสระ บ้านสระ "
319 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลกระจัน วัดยางยี่แส "
320 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา บ้านเขาก าแพง "
321 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย โรงเรียนวัดคีรีวาการาม "
322 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าเว โรงเรียนบ้านลุ่มชุมแสง "
323 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองศก บ้านสองพีน่้อง "
324 สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย บางแทงแรด "
325 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวโคก ธรรมษา "
326 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม บ้านตร็อบ "
327 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง บ้านนาสม "
328 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลตาอ็อง แสงทรัพย์ "
329 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ (บ้านโนนแคน) "
330 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางสว่าง วัดสว่างบ้านยาง
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331 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนบุรี วัดบ้านผือ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวบาน บ้านขาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลอู่โลก ตะเคียน บุคลากรทางการศึกษา 
334 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลแตล บ้านโนนแคน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านโพธิ์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล็ก บ้านกระดาน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาคง บ้านสนวน "
338 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็จ หนองม้า "
339 หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลต าบลกองนาง บ้านกองนาง "
340 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ บ้านหนองเค็ม "
341 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว บ้านยอยไฮ "
342 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาง วัดศิลาวิเวก "
343 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ ว บ้านซ าเจียง-ดงปลาเปลือย "
344 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาเหล่า วัดกองประชาพัฒนาราม "
345 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถิ่น โสกก้านเหลือง "
346 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม บ้านข้องโป้ "
347 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลปา่ไม้งาม บ้านกลางเหนือ "
348 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลโนนสะอาด วัสสุทธวาสสามัคคี "
349 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก บ้านโนนอุดม "
350 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลร ามะสัก วัดล่ันทม "
351 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลค าหยาด วัดค าหยาด "
352 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง วัดผาสุการาม "
353 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ กุดน  ากิน "
354 อ านาจเจริญ เมืองอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแท่ง โนนหนามแท่ง "
355 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ หนองมะเส่ียง "
356 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ โสกสว่างท่าวังหิน "
357 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถอ่น้อย สร้างถ่อ "
358 อุดรธานี กุดจับ เทศบาลต าบลปะโค วัดโพธิช์ัย "
359 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอินทร์ หัวหนอง "
360 อุดรธานี ทุง่ฝน เทศบาลต าบลทุง่ใหญ่ วัดอุดมอินทราวาส "
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บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่31

ระหว่ำงวันที ่15 - 21 กรกฎำคม 2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

361 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง วัดเทพสิงหาร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตาด บ้านสมวิไล ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง วังสมบัติ บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง อุทกโสภาราม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง วัดศาสดาราม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน วัดวันทนียวิหาร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลอย นายม "
368 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ "
369 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงหวาง บ้านโพนทัน "
370 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนากว้าง บ้านผก "
371 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า บ้านนาหวาน "
372 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลโนนหวาย หนองเม็ก "
373 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลอูบมุง วัดสว่างอารมณ์ "
374 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลชัยจุมพล โรงเรียนวัดนาทะเลบ้านคุ้ม "
375 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง ห้วยแห้ง "
376 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลป่าอ้อ บ้านซับป่าพลู "
377 อุทัยธานี ห้วยคต องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง โป่งข่อย "
378 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อทอง วัดกุดผักตบ "
379 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนรัง วัดนาซาว "
380 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทย โพนทราย "
381 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ รังแร้ง "
382 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย วัดแสนสุข "
383 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเกษม ค าสมิง "
384 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปีย้ วัดนาตาหมุด "
385 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยฝ้ายพฒันา วัดอโศการาม "
386 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ หนองหว้า ม.3 "
387 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย วัดบ้านค าโทน "
388 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ วัดหนองขี เหล็ก "
389 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตูม โนนแดง "
390 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี บ้านนาหว้า "
391 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวฮี นาหว้า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
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392 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ บ้านดุมใหญ่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ บ้านหนองสองห้อง บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างใหญ่ หนองเม็ก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด หนองมะนาว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง บ้านหวาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนผึ ง ผึ งออก "
398 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลเออืดใหญ่ โนนเจริญ "
399 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนเมือง โพนเมือง "
400 อุบลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบก วัดหนองบก "
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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 
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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  31 
ระหว่างวันที่  15 - 21 กรกฎาคม 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง 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 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่31 
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 ่31                
 

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  
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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 1)            

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง 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 



 


