
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กาญจนบุรี ท่าม่วง เทศบาลต าบลม่วงชุม หนองโป่ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กาญจนบุรี ท่าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านหนองน  าขุ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล บ้านท่ามะเด่ือ บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ บ้านเขาปูน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย บ้านชุมนุมพระ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ เทศบาลต าบลเขาโจด บ้านเขาเหล็ก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา วัดสว่างดอนแก้วโนนค้อ "
8 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ วัดศรีสุขกุดฝ่ังแดง "
9 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน วัดอุทัยทิพพาวาสทุง่มน "

10 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลนามน ดงสยาม "
11 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลหัวนาค า ดงบัง "
12 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด วัดชุมทาง "
13 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลแซงบาดาล บ้านหนองแห้ว "
14 ก าแพงเพชร คลองขลุง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขลุง มาบคล้า "
15 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม บ้านท่ามะเขือ ม.3 "
16 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย เทศบาลต าบลเขาคีรีส บ้านเขาคีรีส "
17 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลต าบลปากดง เทศบาลต าบลปากดง "
18 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนอดุม บ้านโนนอุดม  "
19 ขอนแก่น ซ ำสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลค ำแมด ค ำแมด "
20 ขอนแก่น ซ ำสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูค ำ คูค ำ "
21 ขอนแก่น ซ ำสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นโนน โนน "
22 ขอนแก่น ซ ำสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยเตย "
23 ขอนแก่น น  ำพอง เทศบำลต ำบลสะอำด วัดศรีชมชื่น "
24 ขอนแก่น น  ำพอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำกระเสริม ท่ำมะเด่ือ "
25 ขอนแก่น น  ำพอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบวัใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบัวใหญ่ "
26 ขอนแก่น โนนศิลำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนแดง หนองหว้ำ "
27 ขอนแก่น โนนศิลำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนหัน "
28 ขอนแก่น บ้ำนไผ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแคนเหนือ วัดสว่ำงอำรมณ์ "
29 ขอนแก่น บ้ำนไผ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหัวหนอง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหวัหนอง "
30 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหัน บ้านดอนแดง "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่42 

ระหว่ำงวันที ่ 22 - 28  สิงหำคม  2561

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

เอกสาร 2 
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31 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลซึ ง โรงเรียนช้างข้าม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 จันทบุรี นายายอาม องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโตนด บ้านวังหิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 จันทบุรี แหลมสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเก้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางสระเกา้ บุคลากรทางการศึกษา 
34 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ สิทธิสุนทรอุทิศ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเปรง สุเหร่าลาดน  าขาว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง บ้านคลองเจ้า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย วัดแพรกนกเอี ยง "
38 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านเนินทุง่ "
39 ชลบุรี สัตหีบ เทศบาลต าบลเกร็ดแก้ว บ้านเขาชีจรรย์ "
40 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุเลาะ วัดขามเวียน "
41 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลห้วยยาง วัดราษฎร์บ ารุง "
42 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง วัดนาผักเสี ยน "
43 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส บ้านส าโรงโคก "
44 ชัยภูมิ ซับใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลซับใหญ่ ซับเจริญสุข "
45 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง วัดศรีมหาโพธิ์ "
46 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน วัดโนนนาพวง "
47 ชุมพร สวี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำหิน ท่ำหิน "
48 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง จ าปาทอง "
49 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู ขัวสูง "
50 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ วัดนางาม "
51 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง วัดอรุณศรีวนาราม "
52 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า วัดค าสะอาด "
53 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง วัดกัลยาราม "
54 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลทา่บอ่สงคราม ดอนแดง "
55 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวา่ง บ้านโคกกลาง "
56 นครราชสีมา ปากช่อง เทศบาลต าบลสีมามงคล เทศบาลต าบลสีมามงคล(โรงเรียนเบทาโกรวทิยา) "
57 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลวังกะทะ องค์การบริหารส่วนต าบลวงักะทะ(บ้านวงักะทะ) "
58 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหอย บ้านหนองหอย "
59 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลนคิมสร้างตนเอง บ้านโนนกระเบื อง "
60 นครราชสีมา เมืองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว โรงเรียนบ้านโนนเพชร "
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61 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลขุย เทศบาลต าบลขยุ แหง่ที่ 2 หนองไผ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 นครราชสีมา วังน  าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี บ้านคลองใบพัด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 นครราชสีมา สีคิ ว องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา วังกระสวย บุคลากรทางการศึกษา 
64 นครราชสีมา สีคิ ว องค์การบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ บ้านมะค่างาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลสีดา บ้านหญ้าคา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 นครราชสีมา สูงเนิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะเกลือเก่า บ้านหนองเลา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 นครศรีธรรมรำช ทุง่สง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำไม้ไผ่ "
68 นครสวรรค์ โกรกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกวา้ว องค์การบริหารส่วนต าบลเนินกวา้ว "
69 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลจนัเสน บ้านหนองกระทุม่ "
70 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลต าบลท่าน  าอ้อยม่วงหัก อนุบาลพยหุะคีรี (วดัปรางค์เหลือง) "
71 นครสวรรค์ พยุหะคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมเขาบ่อแกว้ บ้านหนองไม้แดง "
72 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท โรงเรียนบา้นไร่ประชาสรรค์ "
73 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังข่อย บ้านหนองสะแกยาว "
74 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ 2 "
75 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ มัสยิดนูรุลอิสซัน "
76 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลปากทา่ บ้านอรัญญิก "
77 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขนาก หนองกระเบียน "
78 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง เทศบาลต าบลอรัญญิก บ้านสันเจ้า "
79 พระนครศรีอยุธยา นครหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลา วัดปรีดาราม "
80 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังพัฒนา วัดดอนพัฒนา "
81 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร โรงเรียนวัดไทรโสภณ "
82 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลโพแตง โรงเรียนบ้านเชียงรากน้อย "
83 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ดินแดง "
84 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน วัดปากกราน "
85 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม วัดนาอุ่น "
86 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลลาดบวัหลวง วัดสุทธาวาส "
87 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวเม่า วัดโตนด "
88 พะเยำ จุน เทศบำลต ำบลทุง่รวงทอง ประจ ำต ำบลทุง่รวงทอง "
89 พะเยำ จุน เทศบำลต ำบลหงส์หิน เทศบำลต ำบลหงส์หิน "
90 พะเยำ จุน เทศบำลต ำบลห้วยข้ำวก่ ำ หมู่ที ่1 (ห้วยข้ำวก่ ำใต้) "
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91 พะเยำ เชียงค ำ เทศบำลต ำบลฝำยกวำง บ้ำนแวนโค้ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 พะเยำ เชียงค ำ เทศบำลต ำบลเวียง (บ้ำนทรำย) เทศบำลต ำบลเวียง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ค า ร่องค้อม บุคลากรทางการศึกษา 
94 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาว บ้านแฮะ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 พะเยำ เชียงค ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลร่มเย็น ทุง่รวงทอง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 พะเยำ เชียงม่วน เทศบำลต ำบลเชียงม่วน เทศบำลต ำบลเชียงม่วน 1 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 พะเยา เชียงม่วน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นมาง ทุง่มอก "
98 พะเยำ เชียงม่วน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระ สระ "
99 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลดงตะขบ บ้านดงตะขบ "

100 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังหลุม บ้านเนินทราย "
101 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิไ์ทรงาม วัดบ้านบึงลีใต้ "
102 พิจิตร โพทะเล องค์การบริหารส่วนต าบลทา้ยน  า โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ "
103 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลปากทาง บ้านยางคอยเกลือ "
104 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง โรงช้าง "
105 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนต าบลบึงบัว บ้านมาบฝาง "
106 เพชรบุรี ชะอ ำ เทศบำลเมืองชะอ ำ วัดชะอ ำคีรี "
107 เพชรบุรี ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองศาลา วัดหนองศาลา "
108 เพชรบุรี ท่ำยำง เทศบำลต ำบลท่ำยำง บ้ำนเขำกระจิว "
109 เพชรบุรี ท่ำยำง เทศบำลต ำบลหนองจอก วัดหนองจอก "
110 เพชรบุรี บ้ำนลำด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไร่โคก บ้ำนนำน  ำพุ "
111 เพชรบุรี บ้ำนแหลม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงแก้ว วัดโคมนำรำม "
112 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร บ้านดอนวัดหมู่ 6 "
113 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสะแก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลช่องสะแก "
114 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดอนยำง "
115 เพชรบูรณ์ เขำค้อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเข็กน้อย บ้ำนเล่ำลือเก่ำ "
116 เพชรบูรณ์ เขำค้อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำค้อ บ้ำนเล่ำลือ "
117 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบำลต ำบลศำลำลำย บ้ำนคลองปลำหมอ "
118 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพุทธบำท บ้ำนซับสีทอง "
119 เพชรบูรณ์ น  ำหนำว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกมน "
120 เพชรบูรณ์ บึงสำมพัน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังพิกุล บ้ำนโป่งบุญเจริญ "
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121 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลปากช่อง บ้านปากออก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลวัดป่า โรงเรียนบ้านบุง่ยาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 แพร่ เด่นชัย เทศบำลต ำบลเด่นชัย ม่อนป่ำก๋อย บุคลากรทางการศึกษา 
124 แพร่ เด่นชัย เทศบำลต ำบลแม่จั๊วะ เทศบำลต ำบลแม่จั๊วะ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 แพร่ เมืองแพร่ เทศบำลต ำบลทุง่โฮ้ง วัดทุง่โฮ้งเหนือ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 แพร่ เมืองแพร่ เทศบำลต ำบลป่ำแมต เทศบำลต ำบลป่ำแมต หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 แพร่ เมืองแพร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหว้ยม้ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหว้ยม้ำ "
128 แพร่ เมืองแพร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเหมืองหม้อ วัดกำซ้อง "
129 แพร่ ร้องกวำง เทศบำลต ำบลบ้ำนเวียง บ้ำนห้วยฮ่อม "
130 แพร่ ร้องกวำง เทศบำลต ำบลร้องกวำง ร้องกวำง "
131 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ป่าเลา "
132 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลกุดใส้จ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลกดุใส้จ่อ "
133 มหำสำรคำม แกด ำ เทศบำลต ำบลแกด ำ วัดดำวดึงษ์แกด ำ "
134 มหาสารคาม แกด า องค์การบริหารส่วนต าบลโนนภิบาล บ้านโคกล่ิน "
135 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ "
136 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก วัดสุกาวาส "
137 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน วัดเหล่าค้อ "
138 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย วัดโนนเกษตร "
139 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ บ้านหนองแซง-โนนทัน "
140 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ โนนสมบูรณ์ "
141 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า วัดวรวิหาร "
142 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเอี่ยน หนองเอี่ยน "
143 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าสร้างถ่อ เหล่าสร้างถ่อ "
144 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ บ้านป่าไร่ "
145 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลมุก วัดด่านฆอ้งมุกดาวาส "
146 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองปอน บ้านมะหินหลวง "
147 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กิ๊ บ้านห้วยโป่งเลา(ศูนยฯ์ชั่วคราว) "
148 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาปู่ป้อม บ้านซอแบะ "
149 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง บ้านไทรงาม ม.10 "
150 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฮี แม่ปิง "
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151 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลปางหมู ในสอย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง บ้านหนองเขียว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลขุนแม่ลาน้อย ขุนแม่ลาน้อย บุคลากรทางการศึกษา 
154 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง สันติสุข และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันติคีรี บ้านหัวแม่ลา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยห้อม บ้านแม่และ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม ทุง่แพม "
158 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ บ้านซิวาเดอ "
159 ยโสธร ทรายมูล องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ลาด วัดบ้านโสกผักหวาน "
160 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไผ่ โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง "
161 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลไทยเจริญ โรงเรียนบ้านป่าตาว "
162 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง บ้านคูเมือง "
163 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลน  าค าใหญ่ วัดบ้านน  าค าใหญ่ "
164 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลขุมเงิน บ้านขุมเงิน "
165 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน วัดบ้านหนองหงอก "
166 ยะลำ บันนังสตำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนำะปเูต๊ะ มัสยิดยำแมะตำเนำะปูเต๊ะ "
167 ยะลำ บันนังสตำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบนันังสตำ มัสยิดอัตตะห์รีร "
168 ยะลำ เบตง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลยะรม บ้ำนใหม่  หมู่ที ่6 "
169 ยะลำ เบตง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอยัเยอร์เวง บ้ำนวังใหม่ "
170 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบลล าใหม่ น  าเย็น "
171 ยะลำ ยะหำ เทศบำลต ำบลปะแต บ้ำนฆอรอรำแม "
172 ยะลำ ยะหำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำโร๊ะ บ้ำนลีตอ "
173 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังน้อย โพนทอน "
174 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ บ้านโพน "
175 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ดอนวิเวก "
176 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า บ้านป่าสุ่ม "
177 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ หัวช้าง "
178 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ ดงช้าง "
179 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน  าใส ดงมัน "
180 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทัพไทย ทุง่หมื่น-ทุง่แสน "
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181 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย บ้านหนองบัว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเม่า วัดศรีอุดมวนาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด เทศบาลต าบลปอภาร บ้านโคกพิลา ม.3 บุคลากรทางการศึกษา 
184 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหน่อม บ้านกลอยโนนสมบูรณ์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านทบัตะโก บ้านห้วยท่าช้าง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ราชบุรี บ้านคา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร์ โรงเรียน บ้านหนองจอก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ราชบุรี ปากท่อ เทศบาลต าบลทุง่หลวง โรงเรียน บ้านเขาพระเอก "
188 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะงุ้ม โรงเรียน วัดเขาส้ม "
189 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกวาง โรงเรียน บ้านหนองครึม "
190 ราชบุรี เมืองราชบุรี เทศบาลต าบลห้วยชินสีห์ โรงเรียนวัดใหญ่อ่างทอง "
191 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเพนยีด บ้านนกเขาเปล้า "
192 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง โรงเรียนวัดห้วยโป่ง "
193 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมอคอน อนามัยเขาสมอคอน "
194 ลพบุรี ท่าวุง้ องค์การบริหารส่วนต าบลบางคู้ ปากคลองบางคู้ "
195 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลชอนม่วง บ้านดงกลาง "
196 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพึง่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางพึง่ "
197 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลพุคา วัดสระตาแวว (ต าบลพุคา) "
198 ลพบุรี บ้านหมี่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเบียน โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ "
199 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบางขันหมาก วัดอัมพวัน "
200 ล าปาง เกาะคา องค์การบริหารส่วนต าบลนาแส่ง หาดปูด้่าย "
201 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลปงเตา ปันเหนือ "
202 ล าปาง แจ้ห่ม เทศบาลต าบลทุง่ผึ ง ห้วยวาด "
203 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเถินบุรี วังหิน "
204 ล าปาง เถิน เทศบาลต าบลเวียงมอก แม่พุหอรบ "
205 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลแจซ้้อน สบลี "
206 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลต าบลต้นธงชัย ห้วยฮี "
207 ล าปาง แม่พริก เทศบาลต าบลพระบาทวังตวง แม่ต๋ัง "
208 ล าปาง แม่พริก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก แม่เชียงรายลุ่ม "
209 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทรายค า ปงวัง "
210 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลปากตม ท่าดีหมี "
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211 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน บ้านหมันขาว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกงาม หนองสนุ่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนป่าซาง ห้วยไฮ บุคลากรทางการศึกษา 
214 เลย ผาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพิม่ วัดศรีทองสามัคคีธรรม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า บ้านซ าไฮ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลภกูระดึง หนองโสนพัฒนาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน วัดป่าธรรมวิเวก "
218 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส้ม ซ าบ่าง "
219 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดค่าง ห้วยติ ว "
220 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลสานตม บ้านห้วยลาด "
221 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลชัยพฤกษ์ นาบอน "
222 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ หมู่ที ่5 บ้านโคกสวรรค์ "
223 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลดูน วัดบ้านดูน "
224 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบกัดอง ม.13สันติสุข "
225 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจนัทร์ วัดกันตรวจ-ห้วย "
226 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนต าบลพยุห์ บ้านหนองม่วง ม.10 "
227 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลอีเซ วัดบ้านแสง "
228 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ หนองยางหนองม่วง "
229 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนต าบลซ า วัดบ้านแทง "
230 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลลิ นฟ้า ม.7 เมืองทอง "
231 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลจิกสังข์ทอง วัดบ้านเชือก "
232 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างปี่ โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2 "
233 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง ม.10 ธาตุน้อย "
234 สกลนคร ค าตากล้า องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า บ้านดงน  าเย็น "
235 สกลนคร ค าตากล้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ บ้านดอนค า "
236 สกลนคร บ้านม่วง เทศบาลต าบลห้วยหลัว บ้านไชยนนท์ "
237 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหอม บ้านโพนยางค า "
238 สงขลำ กระแสสินธุ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเกำะใหญ่ บ้ำนแหลมหำด "
239 สงขลำ กระแสสินธุ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโรง "
240 สงขลำ คลองหอยโข่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองหลำ ต ำบลคลองหลำ "
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241 สงขลำ ควนเนียง เทศบำลต ำบลบำงเหรียง คลองคล้ำ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 สงขลา ควนเนียง องค์การบริหารส่วนต าบลควนโส บ้านกลาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 สงขลำ ควนเนียง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลรัตภูมิ ปำกบำงภูมี บุคลากรทางการศึกษา 
244 สงขลำ จะนะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเปียะ ช่องเขำ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 สงขลา เมือง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยอ วัดท้ายยอ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโหนด บ้านนาม่วง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 สมุทรปรำกำร พระประแดง เทศบำลเมืองปูเ่จ้ำสมิงพรำย ปุณหังสนำวำส "
248 สมุทรปรำกำร พระประแดง เทศบำลเมืองลัดหลวง เฉลิมพระเกียรติ "
249 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร เทศบำลต ำบลบำงเมือง คลองมหำวงศ์ "
250 สมุทรปรำกำร เมืองสมุทรปรำกำร เทศบำลนครสมุทรปรำกำร เทศบำลนครสมุทรปรำกำร "
251 สมุทรปราการ เมืองฯ เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ เทศบาลเมืองปากน  าสมุทรปราการ "
252 สมุทรสำคร บ้ำนแพ้ว เทศบำลต ำบลเกษตรพัฒนำ รัตนธรรมสำคร "
253 สมุทรสำคร บ้ำนแพ้ว เทศบำลต ำบลหลักห้ำ พิพัฒน์สำครธรรม "
254 สมุทรสำคร บ้ำนแพ้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลักสำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหลักสำม "
255 สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำทรำย บ้ำนท่ำทรำย "
256 สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงโทรัด บำงน  ำวน "
257 สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงน  ำจดื บำงน  ำจืด "
258 สมุทรสำคร เมืองสมุทรสำคร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นบอ่ บำงขุด หมู่ 7 "
259 สมุทรสาคร เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ โรงเรียนวัดเกาะ "
260 สระแก้ว เขำฉกรรจ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพระเพลิง เฉลิมพระเกียรติบำ้นพระเพลิง "
261 สระแก้ว เขำฉกรรจ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหว้ำ ธำรนพเก้ำ "
262 สระแก้ว คลองหำด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไทรเด่ียว กำรบินไทย "
263 สระแก้ว โคกสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหมากมุ่น ศพด.บ้านอ่างศิลา "
264 สระแก้ว โคกสูง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง โคกสำมัคคี "
265 สระแก้ว ตำพระยำ เทศบำลต ำบลตำพระยำ วัดตำพระยำ "
266 สระแก้ว ตำพระยำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคคลำน บ้ำนโคคลำน "
267 สระแก้ว ตำพระยำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพรำช หนองปรือ "
268 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้ำนด่ำน (รำษฎรบ ำรุง) "
269 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสระขวัญ โรงเรียนบ้ำนน  ำซับเจริญ "
270 สระบุรี แก่งคอย เทศบำลเมืองแก่งคอย เทศบำลเมืองแก่งคอย "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่42 

ระหว่ำงวันที ่ 22 - 28  สิงหำคม  2561

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

เอกสาร 2 

271 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 สระบุรี พระพุทธบำท เทศบำลต ำบลหนองแก เทศบำลต ำบลหนองแก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 สระบุรี พระพุทธบำท เทศบำลเมืองพระพุทธบำท ศพด.เทศบำลเมืองพระพุทธบำทแห่งที ่2 บุคลากรทางการศึกษา 
274 สิงห์บุรี บำงระจัน เทศบำลเมืองบำงระจัน ชุมชนบ้ำนไม้ดัด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 สิงห์บุรี เมืองฯ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ บางสักเหล็ก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 สิงห์บุรี อินทร์บุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอนิทร์บุรี วัดโบสถ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรกลาง รร.บ้านป่าสัก "
278 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีคีรีมาศ สุวรรณคีรี "
279 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล วัดท่าวิเศษ "
280 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลตล่ิงชัน บ้านวังหิน "
281 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย เทศบาลต าบลลานหอย วัดลานหอย "
282 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลลานหอย โรงเรียนเชิงคีรี "
283 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปล้อง หนองไม้กอง "
284 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลปากแคว บา้นบางคลองฯ(สามคัคีประชาคาร) "
285 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า บ้านวังวน "
286 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน บ้านสุเม่น "
287 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน ศพด.บ้านแม่ฮู้ "
288 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาเลี ยง บ้านหนองยาว "
289 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลนาขุนไกร วังพิกุล "
290 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง บ้านปรักประดู่ "
291 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ ดอนกระเบื อง "
292 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่กองดิน โรงเรียนวัดราษฎร์บ ารุง "
293 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลรั วใหญ่ วัดกุฏีทอง "
294 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลปลายนา คลองชะอม "
295 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ วัดเนินพระปรางค์ "
296 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ บ้านวังตะกู "
297 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลวังลึก วัดนางพิมพ์ "
298 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าไซ บ้านหนองโก "
299 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลทา่อุแท โรงเรียนบ้านดอนหลวง "
300 สุราษฎร์ธานี ท่าชนะ องค์การบริหารส่วนต าบลวัง ต.วัง (บ้านหาดสมบูรณ์) "
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301 สุราษฎร์ธานี บ้านตาขุน องค์การบริหารส่วนต าบลพรุไทย บ้านเชี่ยวขวาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนต าบลล าพูน คลองหาเหนือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สุรำษฎร์ธำนี พระแสง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงสวรรค์ หน้ำเขำ บุคลากรทางการศึกษา 
304 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินเจริญ หมูบ่า้นปา่ไม้พระราชประสงค์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สุรินทร์ จอมพระ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง หนองขวาว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบะ เฉนียง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลบักได บ้านสกอร์ "
308 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข บ้านโคกอ านวย "
309 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองระฆัง นาดี "
310 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลทับทัน วัดโพธิว์ิเวกธรรมโสภณ "
311 สุรินทร์ ส าโรงทาบ เทศบาลต าบลหมื่นศรี บ้านศรีมงคล "
312 หนองบัวล ำภู นำกลำง เทศบำลต ำบลเก่ำกลอย บ้ำนทุง่กุลำพัฒนำ "
313 หนองบัวล ำภู นำกลำง เทศบำลต ำบลนำกลำง วัดเทพมงคลพิชัย "
314 หนองบัวล ำภู นำกลำง เทศบำลต ำบลนำหนองทุม่ บ้ำนภูดินทอง "
315 หนองบัวล ำภู นำกลำง เทศบำลต ำบลฝ่ังแดง วังเซียม "
316 หนองบัวล ำภู นำกลำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโนนเมือง วัดสำมัคคีธรรม "
317 หนองบัวล ำภู นำวัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเทพคีรี บ้ำนวังม่วง "
318 หนองบัวล ำภู นำวัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังทอง วัดถ  ำเอรำวัณ "
319 หนองบัวล ำภู นำวัง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวงัปลำป้อม วังปลำป้อม "
320 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองภยัศูนย์ โนนสงเปลือย "
321 อ่างทอง ไชโย เทศบาลต าบลไชโย บ้านชะไว "
322 อ่างทอง โพธิท์อง เทศบาลต าบลโพธิท์อง อนุบาลโพธิท์อง "
323 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างแก้ว วัดท่าโขลง "
324 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห บ้านแห ม.4  (วัดปลดสัตว)์ "
325 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นอิฐ โรงเรียน วัดรุ้ง "
326 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลม่วงเตี ย วัดยางมณี "
327 อ่ำงทอง วิเศษชัยชำญ เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ เทศบำลต ำบลวิเศษไชยชำญ "
328 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดใหม่ วัดตลาดใหม่ "
329 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลยี่ล้น วัดน้อย "
330 อ่างทอง สามโก้ องค์การบริหารส่วนต าบลอบทม บ้านดอนตาวงษ์ "
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331 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลจ าลอง โรงเรียนวัดหัวสะแกตก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีพราน โรงเรียนวัดบ้านพราน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน เทศบำลต ำบลโคกก่ง บ้ำนพุทธรักษำ บุคลากรทางการศึกษา 
334 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชำนมุำน นิคมเกษตรกรรมฯ หมู่ 11 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 อ ำนำจเจริญ ชำนุมำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำก่อ หนองแมงดำ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ เทศบำลต ำบลนำป่ำแซง บ้ำนวินัยดี หมู่ที ่4 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ เทศบำลต ำบลหนองข่ำ วัดอนงคำรำม "
338 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลือ วัดสุทธำวำส "
339 อ ำนำจเจริญ พนำ เทศบำลต ำบลพนำ เทศบำลต ำบลพนำ "
340 อ ำนำจเจริญ พนำ เทศบำลต ำบลพระเหลำ บ้ำนเสำรีก "
341 อ ำนำจเจริญ พนำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลจำนลำน สร้อย "
342 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโพธิ์ นาห้วยยางสองคอน "
343 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเวยีง นาเวียง "
344 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างก่อ 2 "
345 อุดรธานี กู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทองอนิทร์ บ้านเหล่าสวนกล้วย "
346 อุดรธานี ทุง่ฝน องค์การบริหารส่วนต าบลนาชุมแสง วัดชัยศิริมงคล "
347 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง บ้านนาสมนึก "
348 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า บ้านพรสันติ "
349 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า โรงเรียน บ้านหัวดงยาง "
350 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นชัย ค้อเขียว "
351 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลค าด้วง บ้านนาหลวง "
352 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ บ้านค้อ "
353 อุดรธานี ประจกัษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มจาน บ้านลานเต "
354 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย โรงเรียนบ้านหนองไผ่ "
355 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ นิคมสงเคราะห์ 4 "
356 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลบ้านตาด ผ่านศึก 2 "
357 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน โรงเรียนบ้านป่อง "
358 อุดรธานี ศรีธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลนายูง บ้านหนองกุงปาว "
359 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม บ้านท่าใหม่ "
360 อุตรดิตถ์ น  าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านฝาย บ้านทรายขาว "
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361 อุตรดิตถ์ บ้านโคก เทศบาลต าบลบ้านโคก บ้านโคก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม บ้านบึงท่ายวน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลงิ วงาม ชุมชนเมืองปากฝาง บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลขุนฝาง ขุนฝาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ โรงเรียนวัดเขาน้อย ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุทัยธานี ทัพทัน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุม่ บ้านหนองขุย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทัพหลวง ทัพหลวงร่วมใจ "
368 อุทัยธำนี บ้ำนไร่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหิน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลวังหนิ "
369 อุทัยธำนี ลำนสัก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งนำงำม โรงเรียน ทุง่นำงำม "
370 อุทัยธำนี ลำนสัก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลระบ ำ บ้ำนบุง่อ้ำยเจี ยม "
371 อุทัยธำนี ลำนสัก องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลำนสัก บ้ำนใหม่ไทยเจริญ "
372 อุทัยธำนี สว่ำงอำรมณ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลไผ่เขียว บ้ำนทุง่มน "
373 อุทัยธำนี หนองขำหย่ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำหยำ่ง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองขำหยำ่ง "
374 อุทัยธำนี ห้วยคต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสุขฤทยั สุขฤทัย "
375 อุทัยธำนี ห้วยคต องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหว้ยคต โรงเรียน อนุบำลห้วยคต "
376 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เค็ง วัดศรีบัวไข "
377 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวปุ้น บ้านโคกกลาง-หนองยอ "
378 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด องค์การบริหารส่วนต าบลเจยีด ม.5 ดอนติ ว "
379 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ วัดโนนโพธิ์ "
380 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสงใหญ่ กุดเรือค า "
381 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุดยาลวน วัดจันทะนที "
382 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย วัดแสนสนุก "
383 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าแข้ วัดโนนส าราญ "
384 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะไม วัดปัจฉิมมณีวัน "
385 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเต่า วัดธัมปติฎฐาราม "
386 อุบลราชธานี นาจะหลวย เทศบาลต าบลภูจองนายอย วัดบ้านดงขวาง "
387 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน วดัศรีมงคล(สาขาสมสะอาด) "
388 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลพะลาน วัดศรีจันทร์ "
389 อุบลราชธานี นาเยีย เทศบาลต าบลนาจาน บ้านนาประชุม 1 "
390 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ บ้านโนนสว่าง "
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391 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างศิลา โนนสว่างพัฒนา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี วัดรมณีย์กูฏาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลิง หนองบัว บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง วัดบ้านเป็ด และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้างใหญ่ หนองช้างใหญ่ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบก ขมิ น หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม บ้านทัพไทย "
398 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด นาค า "
399 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง บ้านหุง่หลวง "
400 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง บ้านใหม่สารภี "

หมำยเหตุ
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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 42 
ระหว่างวันที่  22 – 28  สิงหาคม  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.09-0678-0191 หรือนายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง 09-0678-0177 
     
   

เอกสาร 3 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่42 
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 ่42                
 

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 

8
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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 

 
 



 

 

-3- 
 

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 
 


