
ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม หมำยเหตุ

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่าน หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

2 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ เทศบาลต าบลคลองท่อมใต้ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

3 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

4 กระบี่ คลองท่อม เทศบำลต ำบลทรำยขำว บ้ำนบ่อมะม่วง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

5 กระบี่ คลองท่อม เทศบำลต ำบลทรำยขำว บ้ำนพรุพี หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

6 กระบี่ คลองท่อม เทศบำลต ำบลทรำยขำว บ้ำนห้วยลึก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

7 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก วัดสิมนาโก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

8 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลค าสร้างเที่ยง วัดค าแคน หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

9 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ โนนศาลาทอง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

10 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง องค์การบริหารส่วนต าบลไค้นุ่น บ้านผ้ึง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

11 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหวัหนิ วัดศรีสะอาดห้วยมะทอ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

12 ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต บ้ำนใหมเชียงรำย หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

13 ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาต หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

14 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทอง บ้านวังทอง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

15 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทอง บ้านหนองใหญ่ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

16 ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลอ่ำงทอง บ้ำนสันติสุขใต้ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

17 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา โรงเรียนบ้านดอนเกาะกา หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

18 ฉะเชิงเทรำ บำงน้ ำเปร้ียว เทศบำลต ำบลดอนเกำะกำ วัดบึงตำหอม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

19 ฉะเชิงเทรำ บำงน้ ำเปร้ียว เทศบำลต ำบลดอนเกำะกำ วัดรำษฎร์บ ำรุงศักด์ิ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

20 ชัยนำท หันคำ เทศบำลต ำบลห้วยงู โรงเรียนบ้ำนหมื่นเทพ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

21 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย บ้านใหม่สารภี หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

22 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย วังน้ าหยาด หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

23 ตรัง กันตัง องค์การบริหารส่วนต าบลกันตังใต้ องค์การบริหารส่วนต าบลกนัตังใต้ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

24 ตรัง เมืองตรัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาบินหลา องค์การบริหารส่วนต าบลนาบนิหลา หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

25 นครราชสีมา เสิงสาง องค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน สันติสุข หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

26 นครศรีธรรมรำช ถ้ ำพรรณรำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองเส บ้ำนแพรกกลำง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

บัญชีรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่39

ระหว่ำงวันที ่19 ตลุำคม ถึง 1 พฤศจิกำยน 2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม หมำยเหตุ

บัญชีรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่39

ระหว่ำงวันที ่19 ตลุำคม ถึง 1 พฤศจิกำยน 2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

27 นครศรีธรรมราช ทุง่สง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว บ้านทับนายเหลียว หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

28 นครศรีธรรมรำช ทุง่ใหญ่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุง่ใหญ่ บ้ำนวัดใหม่ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

29 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซัก องค์การบริหารส่วนต าบลทา่ซัก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

30 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลซาง วัดโพธิศ์รีรัตนาราม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

31 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าเจริญ วัดสว่างรดาราม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

32 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว วัดบ้ำนยำงน้อย หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

33 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา องค์การบริหารส่วนต าบลช่อผกา หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

34 บุรีรัมย์ ช านิ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองยาง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

35 บุรีรัมย์ ประโคนชัย องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลประทัดบุ บ้ำนกระต่ำยตำย หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

36 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลท่ำโพธิช์ัย โรงเรียนบ้ำนเพชรเจริญพฒันำ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

37 ปัตตำนี มำยอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลุโบะยไิร บ้ำนเมืองยอน หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

38 พระนครศรีอยุธยำ พระนครศรีอยธุยำ เทศบำลเมืองอโยธยำ เทศบำลเมืองอโยธยำ(วดัพระญำติกำรำม) หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

39 พัทลุง ควนขนุน เทศบำลต ำบลแพรกหำ บ้ำนแพรกหำ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

40 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ บ้านคลองใหญ่ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

41 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลตะโหมด ตะโหมด หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

42 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย บ้านห้วยน้ าขาว หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

43 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย ศักด์ิเจริญ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

44 เพชรบูรณ์ ชนแดน เทศบาลต าบลศาลาลาย บ้านศาลาลาย หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

45 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท บ้ำนลำดน้อย หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

46 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท บ้านหนองตาด หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

47 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบลฉลอง บ้านโคกทราย สาขา 2 (บ้านฉลอง) หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

48 ยโสธร ค ำเขื่อนแก้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลย่อ วัดยำงตลำดบ้ำนย่อ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

49 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก เหล่าฝ้าย หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

50 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์สัย วัดบ้านโสกเชือก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

51 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร วัดกล้วยหลวง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

52 ล าพูน ป่าซาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเรือน ต าบลบ้านเรือน หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม หมำยเหตุ

บัญชีรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่39

ระหว่ำงวันที ่19 ตลุำคม ถึง 1 พฤศจิกำยน 2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

53 เลย ภูเรือ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัว บ้ำนแก่งไฮ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

54 เลย วังสะพุง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว วัดตะนำวศรี หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

55 เลย วังสะพุง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทรำยขำว วัดยอดแก้ว หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

56 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด บ้ำนแก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

57 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลใจดี วัดบ้านทะลอก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

58 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉลอง บ้ำนนิคมซอยกลำง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

59 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลเขิน วัดบ้านโนนหนองสิม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

60 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง วัดบ้านหนองฮาง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

61 ศรีสะเกษ ปรำงค์กู่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกู่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกู่ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

62 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเหล่า บ้ำนเหล่ำ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

63 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลบัวสว่าง บ้านบัวใหญ่ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

64 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงชุม บ้ำนเชิงชุม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

65 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองแวง เทศบาลต าบลหนองแวง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

66 สกลนคร วำริชภูมิ เทศบำลต ำบลบ้ำนปลำโหล บ้ำนไฮ่ปลำโหล หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

67 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

68 สมุทรปรำกำร บำงบ่อ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงบอ่ วัดสุคันธำวำส หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

69 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลชุมแสง อุดม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

70 สุรินทร์ จอมพระ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเมืองลีง บ้ำนกรูดหนองซ ำ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

71 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลนอกเมอืง บ้านหนองกง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

72 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส ำโรง บ้ำนส ำโรง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

73 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทับใหญ่ จำน หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

74 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ วัดศรีลาวรรณ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

75 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตรมไพร บ้ำนตรมไพร หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

76 สุรินทร์ สนม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำนวน บ้ำนหัวนำ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

77 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ เทศบาลต าบลหนองปลาปาก อนุบำลหนองปลำปำก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

78 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว วัดสว่างอารมณ์ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก



ล ำดับ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม หมำยเหตุ

บัญชีรำยชือ่ผู้เข้ำรับกำรอบรม
หลักสูตร นักบริหำรงำนศูนย์พัฒนำเดก็ปฐมวัย รุ่นที ่39

ระหว่ำงวันที ่19 ตลุำคม ถึง 1 พฤศจิกำยน 2561

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อำคำรหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปี มหำดไทย อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี

79 หนองบัวล าภู นากลาง เทศบาลต าบลนากลาง วัดศิริชัยพัฒนาราม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

80 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงสวรรค์ บ้านโนนธาตุพัฒนา หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

81 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง วัดชัยชนะวิทยาราม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

82 หนองบัวล าภู เมืองหนองบัวล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสวรรค์ หนองสวรรค์ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

83 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ บ้านหนองม่วง-ชมพูทอง หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

84 อ่างทอง เมืองอ่างทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแห โรงเรียนวัดโปรดสัตว์ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

85 อ่างทอง แสวงหา องค์การบริหารส่วนต าบลศรีพราน โรงเรียนวัดบ้านแก หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

86 อ ำนำจเจริญ ปทุมรำชวงศำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลลือ วัดศรีสุข หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

87 อ านาจเจริญ ลืออ านาจ เทศบาลต าบลสามหนอง บ้านยางช้า หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

88 อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโพนทอง โป่งหิน หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

89 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก นาหนองใหญ่ หมู่ที ่6 หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

90 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลผาสุก ส่ีแจ หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

91 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงหวาง วัดป่าสว่างจิตนิมิตวนาราม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

92 อุดรธำนี เพ็ญ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเพ็ญ โพนงำม หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

93 อุดรธำนี เพ็ญ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสร้ำงแป้น บ้ำนทอนดอนยำว หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

94 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหนองนกทา วัดนาฬิกาวาส หัวหน้ำศูนยพ์ัฒนำเด็กเล็ก

หมำยเหตุ

3. สั่งจ่ำยเชค็ ในนำม สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถ่ิน ตำมแบบฟอร์มทีส่่งมำ

4. สำมำรตรวจสอบรำยละเอียดเพ่ิมเตมิ ที ่www.lpdi.go.th เมนู หนังสือรำชกำร

1. ส่งแบบตอบรับกำรอบรม ต้ังแต่บัดนี้ไป  ทำงโทรสำร  02-516-2106 , 02-191-4804

2. ช ำระค่ำลงทะเบียน จ ำนวน 29,500 บำท (สองหมื่นเกำ้พนัห้ำร้อยบำทถ้วน) กอ่นกำรฝึกอบรม (กรุณำส่งแบบตอบรับกอ่นโอน)



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร :            นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 39 
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :        29,500  บาท (สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
ชื่อหลักสูตร  :            นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 39                
 

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)  :          29,500  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      (สองหม่ืนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและอาหาร 
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หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย  

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อ.ธัญบุร ีจ.ปทมุธานี 
เวลา 

วัน      
07.00 – 08.00 น. 09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันศุกร์ 
(1) 

 
ลงทะเบียน 

 
 

วิชา ยุทธศาสตร์ชาตริะยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2560 -2579) และแผนการ

ศึกษาแห่งชาติระยะ 15 ปี 
 (พ.ศ.2560 – 2574) 

    
   

   
   

   
พัก

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน 

วิชา ระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง

ปัจจุบัน (ฉบับท่ี ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
และโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ 

อปท. ตามกฎหมายจัดตั้ง 

วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
ในมิติต่างๆ 

- แนวทางการบริหารงาน 
ตามหลักทศพิธราชธรรม 
 

วันเสาร์  
(2) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 บ. 
วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ 

- การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัตริาชการ 
วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่

ยั่งยืนในมิติต่างๆ 
- การส่งเสริมอาชีพ 

ตามหลักศาสตร์พระราชา 

วิชา การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  
และทิศทางความก้าวหน้าของผูด้ ารง

ต าแหน่งหัวหน้าศูนย์การศึกษาเดก็ปฐมวัย 

วันอาทิตย์  
(3) 

                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

 
วิชา ระเบียบวินัยของข้าราชการและ 

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี

วิชา ระเบียบงานสารบรรณและ
เทคนิคการบรหิารงานธุรการ 

วิชา การเงิน/พัสดุ และระเบียบว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ 

ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย 
ในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา 

ของ อปท. พ.ศ. 2551 
วันจันทร์ 

 (4) 
                     09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

. วิชา การเงิน/พัสดุ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน า
เงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นคา่ใช้จ่ายในการจัด

การศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. พ.ศ. 2551 

วิชา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาต ิ
 พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง
ปัจจุบัน(ฉนับท่ี ๓) พ.ศ. 2553 

วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา 
ของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 

วันอังคาร  
(5) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย วิชา หลักสูตรการศึกษา
ระดับปฐมวัยสู่หลักสูตร
สถานศึกษา 

วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับ
ปฐมวัยสู่หลักสตูรสถานศึกษา 

 
วันพุธ  
(6) 

          09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวยั วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
ส าหรับเด็กปฐมวยัในศตวรรษที่ 21 

วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษา 
ส าหรับเด็กปฐมวยัในศตวรรษที่ 21 

     
      



 
หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย  

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อ.ธัญบุร ีจ.ปทมุธานี 
เวลา 

วัน      
09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันพฤหัสบดี  
(7) 

 
ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 
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ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 
 

วันศุกร์ 
(8) 
 

ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 

วันเสาร ์
(9) ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 

 
ศึกษาดูงานด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย (เขาใหญ่) 

 
วันอาทิตย์ 

(10) 
 

 
วิชา เทคนิคและรูปแบบการจดักิจกรรมส าหรบัเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา เทคนิคและรูปแบบการจดั
กิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 

 

วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

วันจันทร์ 
 (11) 

 

 
 

วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วิชา การวัดและประเมิน
พัฒนาการเด็ก

ปฐมวัย (Developmental 
assessment and evaluation 

for early childhood children) 

 
 

วิชา สุขภาวะและความปลอดภยัส าหรับ
เด็กปฐมวัย 

 

วันอังคาร 
(12) 

วิชา การวิจัยและพัฒนาโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน 
ในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา การเขียนและประเมิน

โครงการ 
วิชา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 

วันพุธ 
(13) 

 
วิชา การประกันคณุภาพภายในสถานศึกษา 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา ภาวะผู้น าและทักษะ 

การสื่อสาร 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและ 

วิธีการสมาคม 
 

วันพฤหัสบด ี
(14) 

 

 
วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอรส์ารสนเทศเพื่อการศึกษา 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 
วิชา เทคนิคการบริหารงานและวิธี

สร้างสุขในสถานศึกษา 
พิธีปิด 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร นักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย รุ่นที่ 39 
ระหว่างวันที่  19 ตุลาคม ถึง 1 พฤศจิกายน  2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

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

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

ต าแหน่ง........................................................................................................................(ข้าราชการ สังกัด อปท. เท่านั้น) 

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 29,500 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
    3. รายงานตัวในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00-09.00 น. พร้อมส าเนาการช าระเงิน 
        โดยแต่งเครื่องแบบชุดกากีคอพับ แขนยาว 
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 09-0678-0191 หรือโทรศัพท์ 09-0678-0177 
                     www.lpdi.go.th (สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 
********************************** 

1. ปรัชญา มุ่งพัฒนานักบริหารงานศูนย์การศึกษาปฐมวัย ให้ให้สามารถบริหารจัดการงานศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวัย 
              ได้อย่างมืออาชีพ 

2. หลักการและเหตุผล  
  รัฐบาลโดย ฯพณฯ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็น
ของการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว เพ่ือให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาในทุกด้านตามล าดับ
ขั้นตอนของพัฒนาการอย่างสมดุลและเต็มตามศักยภาพ จึงมีนโยบายในการปรับพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของคนไทย 
๑๒ ประการ และก าหนดให้สถานศึกษาที่จัดการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับการศึกษาปฐมวัย (รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน และระดับการศึกษาอาชีวศึกษาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และปฏิรูปการศึกษาเพ่ืออนาคตประเทศไทยมีความ 
มั่นคง มั่งคัง่ และยั่งยืน โดยมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและส่งเสริมการเรียนรู้ ลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา ยกระดับ
มาตรฐานการศึกษา ขับเคลื่อนปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ พัฒนาครู ผลิตและพัฒนาก าลังคนเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศและ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในวงการการศึกษา 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้แปลง
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ และน้อมน าหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ – ๑๑ โดยยึด “คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย 
ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาคน 
ทุกช่วงวัย 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มีจุดมุ่งหมายและหลักการว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังจิตส านึกที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ การเคารพกฎหมาย ความเสมอภาคและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง การจัดการศึกษาให้ยึด
หลักการ 3 ประการ คือ ศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน, สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา, พัฒนาสาระและ
กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ส าหรับระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 
  (๑) มีเอกภาพด้านนโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  
  (๒) มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  (๓) มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท
การศึกษา  

 
/(4) มีหลักการ... 
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  (๔) มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา และการพัฒนาครู 
คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  (๕) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา  
  (๖) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

 การจัดการศึกษาปฐมวัย ส าหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง ๕ ปีนั้นเน้นหลักการที่ค านึงถึงการพัฒนาเด็ก
อย่างเป็นองค์รวม เพ่ือให้โอกาสในการพัฒนาเด็กในทุกด้านตามล าดับขั้นตอนของพัฒนาการอย่างสมดุล และเต็มตาม
ศักยภาพ โดยการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต สังคม วัฒนธรรม และตามสภาพความเป็นอยู่จริงของเด็กโดยมี
ผู้ใหญ่ในชุมชนเป็นผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่เด็ก และเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาโดยผ่านการเล่นซึ่งเป็น
พัฒนาการตามธรรมชาติ รวมทั้งผ่านกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยเด็กเล็ก โดยมีผู้ใหญ่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีของการเรียนรู้ และในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจและอ านาจหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนและประสานการศึกษา 
ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีความทันสมัย มี 
ขีดสมรรถนะสูงและพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ พิจารณาเห็นถึงความส าคัญของเด็กปฐมวัยและการยกระดับศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีมาตรฐาน และเห็นว่าผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของศูนย์การศึกษาเด็ก
ปฐมวัย คือ หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการก ากับดูแลบุคลากรและการด าเนินงานในศูนย์
พัฒนาเด็กปฐมวัย เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 ในการนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดท าหลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีความรู้ สมรรถนะ เป็นมือ
อาชีพในการปฏิบัติงาน และสามารถขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ มีวินัย  
ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี รับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อไป 

 3.วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ สมรรถนะ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพ่ือปรับใช้กับการท างานและ
พัฒนางานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและสามารถน้อมน าแนวพระราชด ารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท างานด้านการพัฒนาปฐมวัย 
 3.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายในการปรึกษาหารือ และประสานการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ สมรรถนะ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถิ่น และสามารถน านโยบายไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ 

4.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานและพัฒนา
งานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
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 4.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาและสามารถน้อมน าแนวพระราชด ารัส                
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้ในการท างานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 4.5 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีเครือข่ายในการปรึกษาหารือ และประสานการท างานร่วมกันต่อไปในอนาคต 

5. กลุ่มเป้าหมาย หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย  

6. เนื้อหาหลักสูตร  และระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน  14   วัน (จ านวน 26 วิชา  96 ชั่วโมง) 

หมวดวิชา ชือ่วิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

หมวดวิชาพื้นฐาน 
จ านวน 9 วิชา  

30 ชั่วโมง 
 

1.วิชา ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) และแผนการศึกษา
แห่งชาติระยะ 15 ปี (พ.ศ.2560 – 2574) 

3 

2. วิชา ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน   
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๕๓ และโครงสร้างอ านาจหน้าที่ของ อปท. ตามกฎหมาย
จัดตั้ง 

3 

3. วิชา ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนในมิติต่างๆ   
    3.1 แนวทางการบริหารงานตามหลักทศพิธราชธรรม 
    3.2 การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติราชการ 
    3.3 การส่งเสริมอาชีพตามหลักศาสตร์พระราชา 

 
3 
3 
3 

4.วิชา การบริหารงานบุคคลท้องถ่ิน และทิศทางความก้าวหนา้ของผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าศูนย์การศึกษาเด็กปฐมวยั 

3 

5.วิชา ระเบียบวินัยของข้าราชการและการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 3 
6.วิชา ระเบียบงานสารบรรณและเทคนิคการบริหารงานธุรการ 3 
7.วิชา การเงิน/พัสดุ และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการน าเงินรายได้ของ
สถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาของ อปท. 
พ.ศ. 2551 

6 

หมวดวิชาเฉพาะ 
จ านวน 13 วิชา 

54 ชั่วโมง 
 

1.วิชา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน(ฉนบัที่ ๓) 
พ.ศ. 2553 

3 

2.วิชา การจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย 6 
3.วิชา หลักสูตรการศึกษาระดับปฐมวัยสู่หลักสูตรสถานศึกษา 6 
4.วิชา จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 3 
5.วิชา สื่อและนวัตกรรมการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 6 
6.วิชา เทคนิคและรูปแบบการจัดกิจกรรมส าหรับเด็กปฐมวัย 6 
7.วิชา การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ส าหรับเด็กปฐมวัย 6 
8.วิชา การวัดและประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Developmental 
assessment and evaluation for early childhood children) 

3 

9.วิชา สุขภาวะและความปลอดภัยส าหรับเด็กปฐมวัย 3 
10. วชิา การวิจัยและพัฒนาโดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 
11. วชิา การเขียนและประเมินโครงการ 3 
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7. ระยะเวลาในการอบรม  
    - หลักสูตรนักบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย จ านวน 14  วัน  
    - ศึกษาดูงานนอกสถานที่จ านวน 2 วัน 
 
8. แนวทางในการด าเนินงาน 

- อบรม สัมมนา บรรยาย ตอบข้อชักถาม 
- ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กท่ีมีมาตรฐาน 
- ประเมินการผลทางวิชาการก่อน และหลังการฝึกอบรม 
  

9. สถานที่ด าเนินการ 
 -  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมวดวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
ชั่วโมง 

 12. วชิา การนิเทศภายในของสถานศึกษา 3 
13. วชิา การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 3 

หมวดวิชาเสริม 
จ านวน 4 วิชา 

12 ชั่วโมง 
 

1. วิชา ภาวะผู้น าและทักษะการสื่อสาร 3 
2. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการสมาคม 3 
3. วิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 3 
4. วิชา เทคนิคการบริหารงานและวิธีสร้างสุขในสถานศึกษา 3 



 

 

 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
๑. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น.  ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก)  

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 รองเท้าคัทชสูีด 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 854    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  
 
    *** เข้าพักก่อนการอบรมได้ 1 คืน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม และไม่ต้องโทรส ารองห้องพัก       
(ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าพัก) 
 

เอกสาร 6 



 

Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

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


