
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาใหญ่ มัสยิดนูรุ้ลฮูดา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ บ้านคลองท่อมเหนือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี ท่ามะกา เทศบาลต าบลท่ามะกา วัดท่ามะกา บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร  าเอน บ้านบึง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี ท่ามะกา องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ โรงเรียนวัดหนองพลับ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ เทศบาลต าบลปากแพรก ลุ่มดงกระเบา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านป่านางเย้อ "
8 กาญจนบุรี เลาขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกแก้ว บ้านช่องกลิ งช่องกรด "
9 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ท่าสนุน "

10 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา วัดโพธิศ์รีหนองแวง "
11 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคลอง วัดศรีสุมังคลาราม "
12 กาฬสินธุ์ ค าม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน วัดอรุณราษฎร์บ ารุง "
13 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง วัดโพธารามบ้านแห่ "
14 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลบัวบาน ค าแมด "
15 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว วัดธาตุกุดสังข์ "
16 กาฬสินธุ์ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อย ด่านใต้ "
17 กาฬสินธุ์ หนองกุงศรี เทศบาลต าบลค าก้าว บ้านโคกเจริญ "
18 ก าแพงเพชร คลองขลุง เทศบาลต าบลวังยาง วังยาง "
19 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านทะเลพัฒนา "
20 ก าแพงเพชร คลองลาน องค์การบริหารส่วนต าบลสักงาม บ้านหนองปรือ "
21 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลคลองแม่ลาย บ้านเขาน  าเพชร "
22 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลปอแดง บ้านหนองไฮ "
23 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า บ้านหนองทุม่โนนสวรรค์ "
24 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกง หนองสระ "
25 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ ท่าศาลา "
26 จันทบุรี ขลุง เทศบาลต าบลวันยาว เทศบาลต าบลวันยาว "
27 จันทบุรี แหลมสิงห์ เทศบาลต าบลพลิ ว วัดคลองน  าเค็ม "
28 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบลเสม็ดใต้ วักสนามช้าง "
29 ฉะเชิงเทรา บางน  าเปรี ยว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา วัดบึงตาหอม "
30 ฉะเชิงเทรา บางปะกง เทศบาลต าบลท่าข้าม คลองพานทอง "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่44 

ระหว่ำงวันที ่ 29 สิงหำคม ถึง 4 กันยำยน  2561

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

เอกสาร 2 
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31 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว ประศาสน์โสภณ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหลวงแพ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลสุเหร่าหลวงแพ่ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน บ้านวังตะเคียน บุคลากรทางการศึกษา 
34 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแดง วัดหนามแดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ชลบุรี เกาะจันทร์ เทศบาลเมืองปรกฟ้า บ้านเจ็ดเนิน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง หมอนนาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 ชลบุรี พานทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า บ้านเก่า "
38 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลนางลือ โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์ "
39 ชัยนาท หันคา เทศบาลต าบลห้วยงู โรงเรียนชุมชนคลองจันทร์ "
40 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลวังไกเ่ถื่อน บ้านดอนกะโดน "
41 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง ศูนย์สาขาวัดทุง่สว่าง "
42 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง "
43 ชัยภูมิ เนินสง่า องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนิน บ้านหนองขาม "
44 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลตลาดแร้ง วัดป่าเรไร "
45 ชัยภูมิ บ้านเขว้า เทศบาลต าบลลุ่มล าชี ท่าแก "
46 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา วัดศิลาอาสน์ "
47 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล หนองประดู่ "
48 ชุมพร ทุง่ตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลตะโก รร.วัดท่าทอง "
49 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลพะโต๊ะ บ้านคลองแย "
50 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลป่าตาล ป่าตาลดอย ม.1 "
51 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลเวียง บ้านห้วยเม็ง "
52 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย บ้านเขียะ "
53 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลสถาน ทุง่งิ ว "
54 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ใหม่ "
55 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านไม้ยาคูเวียง "
56 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง บ้านป่าดู่ "
57 เชียงราย แม่จัน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีค  า ป่ายาง "
58 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย เทอดไทยหลวงจัน "
59 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านต้นม่วง "
60 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลแม่ลาว อนุบาลแม่ลาว "
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61 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ บ้านบาหรา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี บ้านปางกลาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลม่วงยาย ไทยพัฒนา บุคลากรทางการศึกษา 
64 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ บ้านผาตั ง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลดอนศิลา ช่องลม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน บ้านปงเคียน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโป่ง อนุบาล 3 ขวบ โรงเรียนบ้านป่าตึง "
68 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เจดีย์ บ้านปางมะกาด "
69 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่จดีย์ใหม่ บ้านห้วยชมภู "
70 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง บ้านหนองยาว "
71 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ ข่วงเปาใต้ "
72 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง วัดพระบาท "
73 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลสบเต๊ียะ ทุง่หมากหนุ่ม "
74 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลโปงทุง่ โปงทุง่ "
75 เชียงใหม่ ฝาง องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น หนองไผ่ "
76 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองหอย บ้านเสาหิน "
77 เชียงใหม่ แม่แจ่ม เทศบาลต าบลท่าผา ผานัง "
78 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก บ้านผาผึ ง "
79 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลช่างเค่ิง แม่มิงค์ "
80 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร สบแม่รวม "
81 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก กองกาน "
82 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน โป่งน้อยใหม่ "
83 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นสหกรณ์ สหกรณ์ 1 "
84 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลดอยลาง บ้านตาดหมอก ม.3 "
85 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแหง แม่แพม "
86 เชียงใหม่ สะเมิง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว หนองคริซูใน "
87 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุง่ต้อม เทศบาลต าบลทุง่ต้อม "
88 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง บ้านทุง่ฟ้าบด "
89 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลน  าแพร่พัฒนา บ้านแสนตอ "
90 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน บ้านแม่ต่ืนน้อย "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม
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หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่44 
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี

เอกสาร 2 

91 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลยางเปียง บ้านกองซาง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง องค์การบริหารส่วนต าบลสบโขง 3 (บ้านขนุอมแฮดใน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลนาคอเรือ แม่ป่าไผ่ บุคลากรทางการศึกษา 
94 เชียงใหม่ ฮอด องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อสลี อมลอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 ตรัง ย่านตาขาว เทศบาลต าบลทุง่กระบือ บ้านคลองปะเหลียน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 ตรัง หาดส าราญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้าหวี บ้านนาเกาะสัก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ตราด เกาะช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะช้างใต้ บ้านบางเบ้า "
98 ตราด เมืองตราด องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ บ้านท่าประดู่ "
99 ตราด แหลมงอบ เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว เทศบาลต าบลน  าเชี่ยว "

100 ตาก ท่าสองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สอง บ้านยะแปทะ ม.9 "
101 ตาก แม่ระมาด องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุ ห้วยสลุง "
102 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน บ้านทิโพจิ ม.4 "
103 นครนายก บ้านนา เทศบาลต าบลพิกุลออก วัดแหลมไม้ย้อย "
104 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพิ่ม บ้านเขาไม้ไผ่ "
105 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหญ่ โรงเรียนวัดวังไทร "
106 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมณี วัดเอี่ยมประดิษฐ์ "
107 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลศรีจฬุา บ้านก าแพงเศียร "
108 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม วัดดอนเสาเกียต "
109 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี ดอนดู่ "
110 นครพนม ท่าอุเทน องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล นาผักปอด "
111 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ วัดบ้านนาแก "
112 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน ดงป่ายูง "
113 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลกา้นเหลือง วัดศรีส าราญจิต "
114 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี วัดไทรงาม "
115 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ วัดศรีเจริญสุข "
116 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว ดอนพะทาย "
117 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง วัดสามัคคีธรรม "
118 นครพนม ปลาปาก องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก วัดนารีศรีบัวบาน "
119 นครพนม เมืองนครพนม เทศบาลต าบลหนองญาติ วัดเทพพนมสุทธาวาส "
120 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย บ้านโพนค้อ "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่44 
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 6) อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี
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121 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลสามผง บ้านแค ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 นครราชสีมา ครบุรี เทศบาลต าบลอรพิมพ์ โรงเรียนชุมชนนารากอรพมิพ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ โรงเรียนบ้านองัโกน-ห้วยทราย บุคลากรทางการศึกษา 
124 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง โรงเรียนบ้านซับพลู และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังยายทอง โรงเรียนบ้านกุดสระแก้ว ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 นครราชสีมา เทพารักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านโนนทอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 นครราชสีมา บ้านเหล่ือม องค์การบริหารส่วนต าบลช่อระกา บ้านขามเวียน "
128 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน "
129 นครราชสีมา ปักธงชัย เทศบาลต าบลนกออก โรงเรียนวัดโคกสระน้อย "
130 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลภหูลวง โรงเรียนบ้านหนองกก "
131 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสาหร่าย โรงเรียนนคิมชลประทานสงเคราะห์ "
132 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลช่องแมว บ้านมาบป่าแดง "
133 นครราชสีมา ล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลหนองบัววง เทศบาลต าบลหนองบัววง บ้านใหม่ทะเมนชัย ม.6 "
134 นครราชสีมา สีดา องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตาดใหญ่ บ้านหัวนาค า "
135 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งประดู่ บ้านโนนสุวรรณ "
136 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลเคร็ง โรงเรียนบ้านควนชิง "
137 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง วัดโคกทราง "
138 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย บ้านบางเนียน "
139 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ชุมชนการเคหะนครศรีฯ "
140 นครศรีธรรมราช สิชล องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด องค์การบริหารส่วนต าบลส่ีขีด "
141 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ บ้านหนองหัวเรือ "
142 นครสวรรค์ ตากฟ้า องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ องค์การบริหารส่วนต าบลล าพยนต์ "
143 นครสวรรค์ ตาคลี องค์การบริหารส่วนต าบลจนัเสน วัดหนองตะโก "
144 นครสวรรค์ ท่าตะโก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนคา คอกควายใหญ่ "
145 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบางแก้ว บ้านมิตรภาพ "
146 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ประสาท ตะเคียนทอง "
147 นครสวรรค์ ไพศาลี องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าลัด บ้านวังน  าลัด "
148 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง โรงเรียนวดัยางงาม (ประชาพฒันา) "
149 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นมะเกลือ บ้านมะเกลือ "
150 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระโดน บ้านวังสวัสดี "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
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ระหว่ำงวันที ่ 29 สิงหำคม ถึง 4 กันยำยน  2561

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

เอกสาร 2 

151 นครสวรรค์ ลาดยาว องค์การบริหารส่วนต าบลเนินขี เหล็ก โรงเรียนวัดสังฆวิถี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลับ บ้านหนองโบสถ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 นครสวรรค์ หนองบัว องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใหญ่ ห้วยใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
154 นนทบุรี ไทรน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลราษฏร์นิยม บ้านลากค้อน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 นนทบุรี บางกรวย เทศบาลเมืองบางกรวย วัดสัก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 นราธิวาส เมืองนราธิวาส องค์การบริหารส่วนต าบลบางปอ โคกติเต หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 นราธิวาส ระแงะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาโงสะโต บาโงตา "
158 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร มัสยิดอัลอีตีซอม "
159 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลภเูขาทอง โนนสมบูรณ์ "
160 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลสุคิริน ราษฎร์ประสาน "
161 น่าน เชียงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงกลางพญาแก้ว งิ ว "
162 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลผาทอง สันเจริญ "
163 น่าน ทุง่ช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลและ บ้านศาลา "
164 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลสันทะ สันทะ "
165 น่าน บ่อเกลือ เทศบาลต าบลบ่อเกลือใต้ บ้านนาขาม "
166 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ น  าจูน "
167 น่าน เมืองน่าน เทศบาลเมืองน่าน รร.ดรุณวทิยา (เทศบาลบา้นสวนตาล) "
168 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนยีน กาใส "
169 น่าน เวียงสา เทศบาลต าบลกลางเวียง ปงสนุกใหม่ "
170 น่าน สองแคว เทศบาลต าบลยอด สะเกิน "
171 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ เทศบาลต าบลโคกก่อง วัดไทรทองธรรมจินดาราม "
172 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึกาฬ วัดวิริยะทองจ าปา "
173 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ บ้านหนองดุมน้อย "
174 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ วัดบ้านโศกนาค "
175 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลดงพลอง วัดหนองแวง "
176 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย วัดป่ามัน "
177 บุรีรัมย์ พุทไธสง องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก "
178 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลกระสัง บ้านหญ้าคา "
179 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองแก วัดใหม่ศรีบุญเรือง "
180 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลสนามชัย วัดบ้านตาโหงก "
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181 ปทุมธานี คลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง เทศบาลเมืองคลองหลวง7 (โฮมเพลส) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ปทุมธานี ลาดหลุมแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหลุมแก้ว โรงเรียนบ้านคลองขวางบน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ปทุมธานี ล าลูกกา องค์การบริหารส่วนต าบลบงึคอไห โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ บุคลากรทางการศึกษา 
184 ปทุมธานี หนองเสือ องค์การบริหารส่วนต าบลนพรัตน์ แสนชื่นปานนุกูล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลทองมงคล ธรรมรัตน์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ประจวบคีรีขนัธ์ หัวหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ บ้านหนองคร้า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง "
188 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกี่ บ้านคลองอุดม "
189 ปราจีนบุรี นาดี องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่ดินสอ บ้านวังรี "
190 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง โรงเรียนวัดอินทราราม "
191 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นสร้าง โรงเรียนบ้านคลองสอง "
192 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด บ้านแหลมไผ่ "
193 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย บ้านสระข่อย "
194 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลคอกกระบอื ต าบลคอกกระบือ "
195 ปัตตานี ยะรัง เทศบาลต าบลยะรัง เทศบาลต าบลยะรัง "
196 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม วัดดอนประดู่ "
197 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์เอน วัดสามเรือน "
198 พระนครศรีอยุธยา บางซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลเทพมงคล วัดมฤคทายวัน "
199 พระนครศรีอยุธยา บางไทร เทศบาลต าบลบางไทร โรงเรียนบ้านบางพลี "
200 พระนครศรีอยุธยา บางไทร องค์การบริหารส่วนต าบลสนามไชย โรงเรียนบางไทร "
201 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ เทศบาลเมืองผักไห่ โรงเรียนวัดตาลานใต้ "
202 พระนครศรีอยุธยา ผักไห่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุฎี ต าบลกุฎี "
203 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเกาะ "
204 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากกราน ในคลอง "
205 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนต าบลส าเภาล่ม พรพินิตพิทยาคาร "
206 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อบจ.พระนครศรีอยุธยา ศพด.รร.บ้านช้าง "
207 พระนครศรีอยุธยา ภาชี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกม่วง วัดโคกสังข์ "
208 พระนครศรีอยุธยา มหาราช องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา "
209 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลหัวเวียง วัดประดู่ "
210 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหีบ วัดไทรงาม "
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211 พระนครศรีอยุธยา อุทัย องค์การบริหารส่วนต าบลโพสาวหาญ วัดโพธิส์าวหาญ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 พะเยา เชียงค า เทศบาลต าบลหย่วน วัดแช่แห้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาว สบทุ บุคลากรทางการศึกษา 
214 พะเยา เมือง เทศบาลต าบลแม่ปืม วัดศรีบุญเรือง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 พัทลุง ควนขนุน เทศบาลต าบลแหลมโตนด บ้านเตง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 พัทลุง ควนขนุน องค์การบริหารส่วนต าบลพนมวังก์ ทุง่ยางเปล หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 พิจิตร ดงเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลวังงิ ว บ้านดงเจริญ "
218 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง บ้านบึงน  ากลัด "
219 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทับคล้อ บ้านวัดป่าเรไร "
220 พิจิตร บึงนาราง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาราง โรงเรียนวดับ้านห้วงปลาไหล "
221 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ บ้านหนองพง "
222 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลโรงช้าง บ้านวังทับยา "
223 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโมกข์ วัดสระบอระเพ็ด "
224 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นดง บ้านน  าทองน้อย "
225 พิษณุโลก ชาติตระการ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนเมี่ยง บ้านโคกใหญ่ "
226 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นพร้าว บ้านพร้าว "
227 พิษณุโลก บางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสลุด "
228 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง บ้านคลองแคตะวันออก "
229 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลมะต้อง มะต้องประชาสรรค์ "
230 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆอ้ง โรงเรียนวัดย่านยาว "
231 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภิรมย์ บ้านบึง "
232 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง สายใจแห่งรักรุ่งทิพย์อุปถัมภ ์(ป่าขนุน) "
233 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังนกแอน่ บ้านวังดินสอ "
234 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม บ้านเขาไร่ศรีราชา "
235 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง บ้านดอน "
236 เพชรบุรี ชะอ า องค์การบริหารส่วนต าบลสามพระยา โรงเรียนวัดช้างแทงกระจาด "
237 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก บ้านหนองโรง "
238 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลมาบปลาเค้า วัดตาลกง "
239 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ โรงเรียน วัดหว้า "
240 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางขุนไทร วัดดอนผิงแดด "
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241 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกุม่ วัดบันไดทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลส ามะโรง บ้านลาดโพธิ์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลซับไม้แดง บ้านหินดาดใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
244 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลภูน  าหยด โรงเรียนบ้านพรหมประชาสรรค์ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เทศบาลต าบลโคกสะอาด บ้านซับหินเพลิง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลสระกรวด บ้นหนองจอก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลน  าชุน ห้วยลาน "
248 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลแม่ค ามี ศรีภูมิ "
249 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิยมชัย บ้านด่านจันทร์ "
250 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลล าปางหลวง ล าปางหลวง "
251 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลศาลา ศาลาดงลาน "
252 ล าปาง งาว องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก บ้านแม่ฮ่าง "
253 ล าปาง แจ้ห่ม องค์การบริหารส่วนต าบลปงดอน บ้านแม่ตา "
254 ล าปาง เถิน องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ปะ ปางกุ่ม "
255 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว ทุง่จี "
256 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร บ้านฟ่อน "
257 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแลง แม่อาง "
258 ล าปาง แม่ทะ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกิ่ว ต าบลบ้านกิ่ว "
259 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลสบป้าด สบป้าด "
260 ล าปาง วังเหนือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง ตึงใต้ "
261 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมงาม นาเอี ยง "
262 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย ท่าโป่ง "
263 ล าพูน ทุง่หัวช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งหวัช้าง บ้านหนองผ า "
264 ล าพูน ป่าซาง องค์การบริหารส่วนต าบลนครเจดีย์ วัดหนองสมณะ "
265 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลบ้านแป้น เทศบาลต าบลบ้านแป้น "
266 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลป่าไผ่ บ้านห้วยน  าเย็น "
267 ล าพูน ลี เทศบาลต าบลศรีวิชัย วัดบ้านปาง "
268 ล าพูน ลี องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงแกว้ บ้านแม่แนต "
269 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงคาน วัดลุมพินีวนาราม "
270 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม วัดศรีชมชื่น "
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271 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลกกสะทอน วัดบ้านหมากแข้ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสูง กกโพธิว์ังก า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 เลย ท่าล่ี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ บ้านขอนแก่น บุคลากรทางการศึกษา 
274 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลผานกเค้า วัดโนนพลทอง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน วัดแท่นศิลาอาสน์ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยส้ม วัดพุทธาราม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 เลย ภูเรือ เทศบาลต าบลร่องจิก บ้านแก่ง "
278 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลนาอ้อ ท่ามะนาว "
279 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลเมือง โรงเรียนก าเนิดเพชร "
280 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสองรัก บ้านวังโป่ง "
281 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว บุง่ค้อ "
282 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ วัดวังประทุมพัฒนาราม "
283 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบงึมะลู บ้านโนนเปือย "
284 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก วัดเขื่อนช้าง "
285 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลค าเนียม วัดสุวรรณาราม "
286 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ วัดโพธิศ์รี "
287 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัช้าง วัดหนองถ่มธรรมาวาส "
288 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเพชร วัดบ้านโคกเพชร "
289 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น วัดเศวต "
290 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยใต้ บ้านช าเจริญ "
291 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบกัดอง ม.15ทับทิมสยาม07 "
292 ศรีสะเกษ น  าเกลี ยง องค์การบริหารส่วนต าบลละเอาะ วัดบ้านแวด "
293 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ เทศบาลต าบลบึงบูรพ์ วัดบ้านค้อ "
294 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า บ้านหนองบัวใหญ่ ม.3 "
295 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม บ้านบึงกระโพธิ์ "
296 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลดงรัก วัดจ าปานวง "
297 ศรีสะเกษ ราษีไศล องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างปี่ วัดด่านนอกดง "
298 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม บ้านไฮ "
299 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสระเยาว์ บ้านขนาด "
300 ศรีสะเกษ ศิลาลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลีกลิ ง ม.7 คลีกลิ ง "
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301 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแขม วัดโพนทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว วัดบ้านห่อง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง วัดส าโรงใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
304 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ บ้านโนนเค็ง ม.6 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 สกลนคร ค าตากล้า เทศบาลต าบลแพด กุดจาน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 สกลนคร นิคมน  าอูน องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมน  าอนู บ้านนิคมพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด นาเต่าสุขสวรรค์ "
308 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่แก้ว ดงมะไฟ "
309 สกลนคร พังโคน เทศบาลต าบลไฮหย่อง สงเปลือย "
310 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลกุดเรือค า ดงป่าแดง "
311 สกลนคร สว่างแดนดิน องค์การบริหารส่วนต าบลบงเหนอื ดอนหัน "
312 สงขลา ควนเนียง องค์การบริหารส่วนต าบลควนโส โรงเรียนควนโส "
313 สงขลา บางกล่ า เทศบาลต าบลท่าช้าง วัดท่าช้าง "
314 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลตะเครียะ โรงเรียนบ้านดอนแบก "
315 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ โรงเรียนบ้านคลองปอม "
316 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบอ่ วัดคอลาด "
317 สมุทรปราการ บางเสาธง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีษะจรเข้ใหญ่ บ้านเอื ออาทรสุวรรณ 1 (วดัศรีวารีน้อย) "
318 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกลือ คลองทะเล "
319 สมุทรสงคราม เมอืงสมทุรสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองโคน บ้านคลองช่อง "
320 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลบางแค บ้านวัดปรก ม.6 "
321 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลวัดประดู่ องค์การบริหารส่วนต าบลวดัประดู่ (วดัช่องลม) "
322 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว เทศบาลต าบลหลักห้า โรงเรียนวัดดอนโฆสิตาราม "
323 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโคก นาโคก "
324 สระแก้ว คลองหาด เทศบาลต าบลคลองหาด ป่าช้ากวาง "
325 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลทพัราช บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ "
326 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลผักขะ โป่งคอม "
327 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านหนองแวง "
328 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลชะอม โรงเรียนวัดกะเหร่ียงคอม้า "
329 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี "
330 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบลหินซ้อน โรงเรียนบ้านหินซ้อน "
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331 สระบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาดินพัฒนา ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 สระบุรี เสาไห้ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นยาง บ้านสันประดู่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 สิงห์บุรี บางระจัน องค์การบริหารส่วนต าบลพักทัน วัดชะอมสามัคคี บุคลากรทางการศึกษา 
334 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ โรงเรียนบ้านเก่า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลกง หนองสามพญา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรกลาง บ้านกลาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แฝก วัดทุง่เนินพยอม "
338 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก วัดแม่ทุเลา "
339 สุโขทัย บ้านด่านลานหอย องค์การบริหารส่วนต าบลวังน  าขาว ลานทอง "
340 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า บ้านปากคลอง "
341 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ บ้านชีธาราม "
342 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลวังคัน บ้านทับละคร "
343 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะค่าโมง บ้านหนองอุโลก "
344 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช เทศบาลต าบลเขาดิน บ้านปากดงท่าศาล "
345 สุพรรณบุรี บางปลาม้า เทศบาลต าบลต้นคราม ต้นคราม** "
346 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลบางใหญ่ บ้านรางทอง "
347 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ โพธิต์ะวันออก "
348 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกโคเฒ่า บ้านหน่อสุวรรณ "
349 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนโพธิ์ทอง อุทุมพราราม "
350 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ เทศบาลต าบลวังน  าซับ โรงเรียนวัดเถรพลาย "
351 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลต้นตาล วัดสองพีน่้อง "
352 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลบุแกรง โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียนปานอทุิศวิทยา "
353 สุรินทร์ จอมพระ เทศบาลต าบลบุแกรง วัดกลางหนองขอนใหญ่ "
354 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลไพล บ้านไพล "
355 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง บ้านตาอ า "
356 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแรด ยาง "
357 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเขียว บ้านโกส้ม "
358 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสุข วัดบ้านอ้อมแก้ว "
359 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮะ ค้อ "
360 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลจุมพล ปักหมู "
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361 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลพระบาทนาสิงห์ โนนหงษ์ทอง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นฝาง บ้านทุง่สวรรค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ วัดสว่างศรีวิลัย บุคลากรทางการศึกษา 
364 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถิน่ หินส่ิว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม บุง่บก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลนาดี เซิน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา เทศบาลต าบลนาป่าแซง วัดสามแยกชมภู "
368 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน วัดสุคันธาราม "
369 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก วัดไร่สีสุก หมู่ที ่1 "
370 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อนอ้ย หนองไหล "
371 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแกว้ วัดโนนค้อ "
372 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกอ้ง วัดเวฬุวัน "
373 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลนาไหม ทุง่กว้างพัฒนา "
374 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง วัดชัยสว่าง "
375 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ โรงเรียน บ้านดอนแก้ว "
376 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก โรงเรียนบ้านค าจวง "
377 อุดรธานี หนองวัวซอ เทศบาลต าบลอูบมุง วัดทุง่สว่าง "
378 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลทับกุง โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ "
379 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลดอนหายโศก บ้านโนนสะอาด "
380 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลปา่คาย วังปรากฏ "
381 อุตรดิตถ์ ท่าปลา องค์การบริหารส่วนต าบลร่วมจติ ท่าแฝกอนุสรณ์ 1 "
382 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะเฟือง วัดศรีจ าปาศักด์ิ "
383 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหาดงิ ว บ้านช่องลม ม.2 "
384 อุตรดิตถ์ ลับแล องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พูล ต้นเกลือ "
385 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่คลองเคียน โรงเรียน บ้านใหม่คลองเคียน "
386 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม โรงเรียน บ้านน  าวิง่ "
387 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า เขาเขียว "
388 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง หนองกระทุม่ "
389 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พง ต าบลทุง่พง "
390 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวปุ้น บ้านบุง่แสง "
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391 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง ดงบัง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลก่อเอ้ ก่อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไห ท่าค้อ บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู ค าส าราญ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลกุศกร ศรีสุการาม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลนาพิน วัดราษฎร์อ านวย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ แก้งกกไฮ "
398 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลพรสวรรค์ วัดบ้านฝ่ังเพ "
399 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลพะลาน วัดโอภาสธรรมธาราม "
400 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ บ้านค าระหงส์ "
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หมำยเหตุ

  2. ช าระค่าลงทะเบยีน จ านวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (กรุณาส่งแบบตอบรับก่อนช าระค่าลงทะเบยีน)
  3. ส่ังจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
  4. สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิม่เติม ที ่www.lpdi.go.th เมนู หนังสือราชการ

  1. ส่งแบบตอบรับการอบรม ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป (ก่อนการอบรม) ทางโทรสาร 02-191-4804 , 02-516-2106 



 
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 1 - 

พัก
รับ
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าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

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 44 
ระหว่างวันที่  29 สิงหาคม ถึง 4 กันยายน  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 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่44 
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 ่44                
 

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 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 
 


