
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย ม้งแปดหลัง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย ลากู่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านหินแตก บุคลากรทางการศึกษา 
4 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านอาแหม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี บ้านโป่งกลางน  า ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่เอาะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่เอาะเหนือ "
8 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก โป่งขนุน "
9 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ศึก ผาละปิ (2) "

10 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน แม่สะป๊อก "
11 เชียงใหม่ แม่วาง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วิน ห้วยตอง "
12 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย บ้านโป่งดิน "
13 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลอมกอ๋ย มังปอย "
14 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ ท่าดินแดง "
15 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองธง มัสยิดบ้านหนองธง "
16 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย มาดนั่ง "
17 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลลานข่อย ห้วยเรียน "
18 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า คลองใหญ่ "
19 พัทลุง ป่าพะยอม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเต่า ประชาสามัคคี "
20 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลเขาเจียก บ้านเขาเจียก "
21 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลนาโหนด มัสยิดหนูรนเอียะสาน "
22 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลปรางหมู่ วัดปรางหมู่นอก "
23 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลชัยบุรี วัดแจ้ง "
24 พัทลุง เมืองพัทลุง องค์การบริหารส่วนต าบลต านาน บ้านทุง่ลาน "
25 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลต าบลหนองพยอม หนองแก "
26 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลวังส าโรง บ้านหนองหวาย "
27 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเหตุ โรงเรียนวัดคลองทองหลาง "
28 พิจิตร ตะพานหิน องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยเหตุ โรงเรียนวัดธงไทยยาราม "
29 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาทราย วัดวังแดง "
30 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทับคล้อ บ้านหนองน  าเต้า "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่54 

ระหว่ำงวันที ่ 24 - 30 ตลุำคม  2561

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

เอกสาร 2 
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31 พิจิตร บางมูลนาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังกรด วัดห้วยเรียงใต้ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง เทศบาลต าบลไผ่รอบ วัดสระประทุม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 พิจิตร โพธิป์ระทับช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเสือเหลือง หนองขานาง บุคลากรทางการศึกษา 
34 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง บ้านหนองนาด า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 พิจิตร เมืองพิจิตร องค์การบริหารส่วนต าบลหัวดง วัดล าชะล่า ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นนา บ้านนาตะวันออก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 พิจิตร วชิรบารมี องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโมกข์ บา้นหนองหญ้าปล้อง หมูท่ี่ 2 "
38 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลต าบลวังทรายพูน วัดเขตมงคล "
39 พิจิตร วังทรายพูน เทศบาลต าบลหนองปล้อง เทศบาลต าบลหนองปล้อง "
40 พิจิตร วังทรายพูน องค์การบริหารส่วนต าบลวงัทรายพนู หนองยาง "
41 พิจิตร สามง่าม เทศบาลต าบลก าแพงดิน ก าแพงดิน "
42 พิจิตร สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ เนินปอ "
43 พิจิตร สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ วัดเนินพลวง "
44 พิจิตร สามง่าม เทศบาลต าบลเนินปอ วัดสระยายชี "
45 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก "
46 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน บ้านหนองโสน "
47 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน ป่าแซง "
48 พิษณุโลก ชาติตระการ เทศบาลต าบลป่าแดง วัดป่าแดง "
49 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลเนินเพิ่ม บ้านห้วยตีนต่ัง "
50 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกะทา้ว บ้านนาหนอง "
51 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลบ้านมุง โรงเรียนบ้านล าภาศ "
52 พิษณุโลก บางกระทุม่ เทศบาลต าบลเนินกุ่ม วัดเนินกุ่ม "
53 พิษณุโลก บางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนครปา่หมาก บ้านบึงล า "
54 พิษณุโลก บางกระทุม่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ โคกสลุด "
55 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ เทศบาลต าบลบางระก าเมืองใหม่ "
56 พิษณุโลก บางระก า เทศบาลต าบลบึงระมาณ เทศบาลต าบลบึงระมาณ "
57 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม องค์การบริหารส่วนต าบลท่านางงาม "
58 พิษณุโลก บางระก า องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา "
59 พิษณุโลก พรหมพิราม เทศบาลต าบลวงฆอ้ง วัดสันติกาวาส "
60 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลดงประค า บ้านทุง่ตาเปรี ยว "
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61 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลทับยายเชียง หนองมะคัง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมพริาม ย่านขาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลวงฆอ้ง วังมะด่าน บุคลากรทางการศึกษา 
64 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลศรีภริมย์ คลองมะเกลือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแขม บ้านหาดใหญ่   ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เทศบาลต าบลบ้านใหม่ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลต าบลหัวรอ วัดมหาวนาราม "
68 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลเมืองอรัญญิก เมืองอรัญญิก(2) "
69 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลงิ วงาม งิ วงาม "
70 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนทอง โรงเรียนวัดบ้านไร่ หมู่ที ่12 "
71 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิ์ บ้านวังวน "
72 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกร่าง บ้านแหลมโพธิ์ "
73 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ขอดอน ไผ่ขอดอน "
74 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามสูง  (รวมศูนย)์ "
75 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก วัดพริก "
76 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง หนองปรือ "
77 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ระกา องค์การบริหารส่วนต าบลแมร่ะกา "
78 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง เขาสมอแคลง "
79 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลวังพิกุล วังพิกุล "
80 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพระ "
81 เพชรบุรี แก่งกระจาน องค์การบริหารส่วนต าบลพุสวรรค์ บ้านห้วยกวางจริง "
82 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง บ้านเนินทราย "
83 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง บ้านร่องระก า "
84 เพชรบุรี ท่ายาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง "
85 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ โรงเรียน วัดดอนกอก "
86 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลโรงเข้ โรงเรียน วัดวังบัว "
87 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแร้ง "
88 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เทศบาลต าบลหาดเจ้าส าราญ วัดบางทะลุ "
89 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโพไร่หวาน วัดเพรียง "
90 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเข็กน้อย บ้านศักด์ิเจริญ "
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91 เพชรบูรณ์ เขาค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลเขาค้อ บ้านชื่นจิตร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม บ้านวังปลาซ่อน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท บ้านลาดน้อย บุคลากรทางการศึกษา 
94 เพชรบูรณ์ บึงสามพัน องค์การบริหารส่วนต าบลบึงสามพัน บ้านราหุล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาป่า บ้านปากน  า ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง บ้านหนองบัวทอง "
98 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพุขาม บ้านพุขาม "
99 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ บ้านหนองโป่ง "

100 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ เทศบาลต าบลโคกสะอาด โรงเรียนบ้านหนองสะแกส่ี "
101 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลสระกรวด บ้านทุง่เศรษฐี "
102 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบลสระกรวด โรงเรียนบ้านวังใหม่สาริกา "
103 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ่อไทย บ้านตีบใต้ "
104 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลบ่อไทย บ้านวังเจริญรัตน์ "
105 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแดง บ้านโคกสูง "
106 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าแดง บ้านท่าแดง "
107 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลวงัโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลวังโบสถ์ "
108 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลตาดกลอย ตาดกลอย(สาขาวังขอน) "
109 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ า แก่งโตน "
110 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลศิลา องค์การบริหารส่วนต าบลศิลา "
111 เพชรบูรณ์ หล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลหล่มเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลหล่มเก่า สาขา วดัทุง่ธงไชย "
112 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลช้างตะลูด บ้านดงน้อย "
113 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอบิุญ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอบิุญ "
114 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลน  าก้อ น  าก้อโปร่ง "
115 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลบุ่งน  าเต้า ธารทิพย์ "
116 เพชรบูรณ์ หล่มสัก องค์การบริหารส่วนต าบลลานบา่ องค์การบริหารส่วนต าบลลานบา่ "
117 แพร่ เด่นชัย องค์การบริหารส่วนต าบลไทรย้อย ป่าไผ่ "
118 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลทุง่กวาว วัดทุง่กวาว "
119 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลเมืองแพร่ โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ "
120 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจกัร บ้านแต "
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121 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาจกัร บ้านเหล่า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 แพร่ เมืองแพร่ องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แดง บ้านแม่ลัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมย่างตาล แม่ยางโทน บุคลากรทางการศึกษา 
124 แพร่ ร้องกวาง องค์การบริหารส่วนต าบลแมย่างตาล หนองเจริญ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลแม่ลานนา แม่ลานพัฒนา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 แพร่ ลอง เทศบาลต าบลห้วยอ้อ เทศบาลต าบลห้วยอ้อ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลต้าผามอก น  าริน "
128 แพร่ ลอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่แล้ง องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแล้ง "
129 แพร่ วังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น เทศบาลต าบลวังชิ น "
130 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน บ้านพูนพัฒนา "
131 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลนาพูน บ้านแม่แปง "
132 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก บ้านแม่กระต๋อม "
133 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิ น บ้านวังชิ น "
134 แพร่ วังชิ น องค์การบริหารส่วนต าบลสรอย บ้านม่วงค า "
135 แพร่ สอง เทศบาลต าบลห้วยหม้าย ห้วยขอน "
136 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลเตาปูน แม่แรม "
137 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่น้าว ร่องเย็น "
138 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง หนองสุวรรณ "
139 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ดอนชัย "
140 แพร่ สอง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง "
141 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมูล องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมูล "
142 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ ม่วงเกษม "
143 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลสูงเม่น โตนใต้ "
144 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย องค์การบริหารส่วนต าบลหวัฝาย "
145 แพร่ หนองม่วงไข่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ เทศบาลต าบลหนองม่วงไข่ "
146 มหาสารคาม กันทรวิชัย เทศบาลต าบลขามเรียง บ้านดอนนา "
147 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ บ้านขี เหล็ก "
148 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลโคกพระ วัดสระแก้วบุปผาราม "
149 มหาสารคาม กันทรวิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า มะค่า "
150 มหาสารคาม กุดรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดรัง วัดกลางกุดรัง "
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151 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแพง วัดอัมพวนาราม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลยางท่าแจง้ ยางท่าแจ้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงใต้  องค์การบริหารส่วนต าบลเลิงใต้ บุคลากรทางการศึกษา 
154 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั คุยเชือก ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวขวาง แก่งโกสุม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวขวาง หนองยาง "
158 มหาสารคาม โกสุมพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลแห่ใต้ สันติสุข "
159 มหาสารคาม ชื่นชม เทศบาลต าบลกุดปลาดุก กุดปลาดุก "
160 มหาสารคาม ชื่นชม เทศบาลต าบลกุดปลาดุก หนองนาไร่เดียว "
161 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ทอง วัดสระเกตุหนองมันปลา "
162 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทอง วังน  าใส "
163 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซอน หนองซอน "
164 มหาสารคาม เชียงยืน องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบวับาน องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบัวบาน "
165 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ วัดรัมณียาราม "
166 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก ห้วยหิน "
167 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน วัดเหล่าคา "
168 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลปอพาน วัดอุดรหนองสระ "
169 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง วัดป่าราษฎร์บ ารุง "
170 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง วัดโพธิศ์รีสว่าง "
171 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "
172 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง วัดหนองกุง "
173 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเม็ก วัดหนองเลา "
174 มหาสารคาม นาเชือก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเรือ วัดตลาดม่วง "
175 มหาสารคาม นาดูน เทศบาลต าบลหนองไผ่ หนองไผ่ "
176 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน องค์การบริหารส่วนต าบลดงดวน "
177 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ ดงเค็ง "
178 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย วัดโนนส าราญ "
179 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโก วัดหนองโก "
180 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจกิ หัวนาสว่าง "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่54 

ระหว่ำงวันที ่ 24 - 30 ตลุำคม  2561

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

เอกสาร 2 

181 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง โคกใหญ่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม วัดสมสนุก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลก้ามปู วัดโสมนัส บุคลากรทางการศึกษา 
184 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวล นาสีนวล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลภารแอ่น วัดอุทัยทิศ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเม็กด า วัดบ้านส าโรง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเตา วัดบ้านโนนจาน "
188 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเสือ เมืองเสือ "
189 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงชัย บ้านหนองระเวียง "
190 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงสะอาด วัดขี เหล็ก "
191 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวแก้ว บ้านหนองป่าชาด "
192 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลคอนหว่าน บ้านหนองหล่ม "
193 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ บ้านหนองหิน "
194 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวค้อ "
195 มหาสารคาม เมอืงมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโน "
196 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลขามเรียน วัดบ้านหนองบัวน้อย "
197 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลนาภู บ้านเหล่าหมากค า ม. 12 "
198 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลยางสีสุราช ต าบลยางสีสุราช "
199 มหาสารคาม ยางสีสุราช องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวสันตุ ต าบลหนองบัวสันตุ "
200 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสีทองหลาง วัดบ้านทองหลาง "
201 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลดงใหญ่ วัดบ้านดงใหญ่ "
202 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า บ้านนาข่า "
203 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นหวาย บ้านหนองไผ่ "
204 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลประชาพัฒนา วัดจ าปาศรี "
205 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลเสือโกก้ วัดบ้านหนองผือ "
206 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสน "
207 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไฮ นาเลา "
208 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ บ้านกุดอ้อ "
209 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก วัดศรีบุญเรือง "
210 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นค้อ วัดภูเขาวงค์ "
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211 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว วัดโพธิศ์รี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 มุกดาหาร ดอนตาล เทศบาลต าบลบ้านแก้ง วัดศิลาวิเวก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร โพธิไ์ทร บุคลากรทางการศึกษา 
214 มุกดาหาร ดอนตาล องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหมี นาซิง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง อุ่มไผ่ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าป่าหลาย บ้านนาเสือหลาย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลดงเย็น บ้านสามขัว-ดอนสวรรค์ "
218 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาสีนวน นาสีนวน "
219 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก โคกป่งเปือย "
220 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลบางทรายใหญ่ หนองหอย "
221 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลโพนทราย หนองหญ้าไซย์ "
222 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร วัดศรีบุญเรือง "
223 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโคก สงเปือย "
224 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง วัดพิจิตรสังฆาราม "
225 มุกดาหาร หว้านใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางทรายน้อย ขามป้อม "
226 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อคูอ บ้านใหม่พัฒนา "
227 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าลอด เมืองแพม "
228 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า บ้านน  าจาง ม.2 "
229 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลสบปอ่ง แม่หมูลีซอ "
230 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ บ้านห้วยโป่งอ่อน "
231 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง ป่าลาน "
232 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าผาปุม้ แม่เตี ย "
233 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่โถ หัวแม่โถ "
234 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง สันติพัฒนา "
235 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง เทศบาลต าบลแม่ยวม แม่กองแป "
236 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ ป่าหมาก "
237 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ บ้านอมพาย "
238 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ บ้านป่าจี "
239 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ บ้านแม่กะไน "
240 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลเสาหิน แม่เหลอ "
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241 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลกองกอ๋ย บ้านผาเยอ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลป่าโปง ประจ าต าบลป่าโปง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่คะตวน คอนผึ ง บุคลากรทางการศึกษา 
244 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สามแลบ บ้านสบเมย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลสบเมย แม่คะตวน ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 ยโสธร กุดชุม เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด บ้านหัวงัว "
248 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุม ร.ร.บ้านหนองเมืองกลาง "
249 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลค าน  าสร้าง บ้านค าน  าสร้าง "
250 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโส่ ต าบลนาโส่ "
251 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเปือย วัดบูรพาโนนเปือย "
252 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม วัดโพธาราม "
253 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแหน วัดโนนประทาย "
254 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแก้ง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยแกง้ "
255 ยโสธร ค้อวัง เทศบาลต าบลค้อวัง วัดบ้านเปาะ "
256 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลค้อวัง บ้านเหล่าน้อย "
257 ยโสธร ค้อวัง องค์การบริหารส่วนต าบลน  าอ้อม วัดศิริมังคลาราม "
258 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว เทศบาลต าบลดงแคนใหญ่ โรงเรียนบ้านกลางนา "
259 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลกู่จาน บ้านหนองกบ "
260 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่มน วัดบ้านโซง "
261 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลย่อ วัดยางตลาด "
262 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล เทศบาลต าบลทรายมูล "
263 ยโสธร ทรายมูล เทศบาลต าบลนาเวียง บ้านนาเวียง "
264 ยโสธร ไทยเจริญ เทศบาลต าบลค าเตย บ้านค าเตย "
265 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มผ่อ ส้มผ่อ "
266 ยโสธร ป่าติ ว เทศบาลต าบลป่าติ ว โรงเรียนอนุบาลป่าติ ว "
267 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกนาโก วัดโพธาราษฎร์บ ารุง "
268 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง วัดท่าวังหลวง "
269 ยโสธร ป่าติ ว องค์การบริหารส่วนต าบลศรีฐาน วัดโพธาราม "
270 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง บ้านคุ้ม "
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271 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบากเรือ ดอนผึ ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงแก บ้านบึงแก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพระเสาร์ บ้านพระเสาร์ บุคลากรทางการศึกษา 
274 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง บ้านสร้างแป้น และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง วัดบ้านหนองยาง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 ยโสธร เมืองยโสธร เทศบาลต าบลทุง่แต้ วัดบ้านค าเม็ก หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลขั นไดใหญ่ วัดค าฮี "
278 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่องค า โรงเรียนอนุบาลยโสธร "
279 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลค้อเหนือ วัดบ้านดอนกลาง "
280 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลดู่ทุง่ วัดศิริมงคล "
281 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ วัดบ้านหนองแสง "
282 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี วัดศรีบุญเรือง "
283 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดแห่ บ้านกุดแห่ "
284 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุง่ค้า บ้านน้อมเกล้า "
285 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลศรีแก้ว บ้านศรีแก้ว "
286 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลห้องแซง บ้านป่าชาด "
287 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย ชุมชนม.8 "
288 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง บ้านฮ่องทราย "
289 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย วัดอินทราราม "
290 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังน้อย โพนฮาด "
291 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังใหญ่ วัดบูรพาราม "
292 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง วัดเจริญศิลป์ "
293 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสว่าง อารางหนองสิม "
294 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านเหนือ "
295 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง บ้านอุ่มเม่า "
296 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลโคกล่าม โคกล่าม "
297 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลโคกล่าม เหล่ายูง "
298 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน "
299 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลดงแดง เทศบาลต าบลดงแดง (ศูนยท์ี่ 2) "
300 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลเมืองหงส์ บ้านไม้ล่าว "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่54 

ระหว่ำงวันที ่ 24 - 30 ตลุำคม  2561

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

เอกสาร 2 

301 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหนองผือ หนองผือ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหัวช้าง หนองตอ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง องค์การบริหารส่วนต าบลดงกลาง บุคลากรทางการศึกษา 
304 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสังข์ บ้านร่องค า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน องค์การบริหารส่วนต าบลอีง่อง สวนมอญ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลดงสิงห์ บ้านแพง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลปาฝา ม่วงน  า "
308 ร้อยเอ็ด จังหาร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงลาด บ้านม่วงท่าลาด "
309 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเขือง บ้านศรีจันทร์ "
310 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจ้า หวายหลึม "
311 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลบึงงาม องค์การบริหารส่วนต าบลบงึงาม "
312 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี บ้านขาม "
313 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลธงธานี บ้านธวัชบุรี "
314 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี เทศบาลต าบลอุ่มเม้า โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า "
315 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาทุ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาทุง่ "
316 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบงึนคร บ้านสังข์ "
317 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองน้อย โรงเรียนบ้านเมืองน้อย "
318 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองพอก ต าบลหนองพอก "
319 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก บ้านนาแค "
320 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮ บ้านนางเตี ยไศลทอง "
321 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ต าบลโคกสว่าง "
322 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกล  า โนนสะอาด-หนองแต้ "
323 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลนานวล เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา "
324 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสง่า โนนสง่า "
325 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบวัแดง "
326 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ใหญ่ บ้านโพธิใ์หญ่ "
327 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระบวั บ้านบัวขาว "
328 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนสุข โพธิน์้อย "
329 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทัพไทย บ้านหัวนา "
330 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลค าพอุง บ้านโคกใหญ่ "
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331 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลเชียงใหม่ วัดศรีษะเกษ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย วัดสว่างมาลัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 อุบลราชธานี น  าขุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด วัดบ้านโนนยาง บุคลากรทางการศึกษา 
334 อุบลราชธานี น  าขุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไพบลูย์ ดอนโมกข์-ดอนเจริญ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 อุบลราชธานี น  ายืน เทศบาลต าบลโซง บ้านหนองเทา ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

336 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลเกา่ขาม วัดบ้านเก่าขาม หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

337 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ บ้านแปดอุ้ม "
338 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย น  าซับ "
339 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยาง ปลาขาวเรืองศรี c.c.f. "
340 อุบลราชธานี น  ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ วัดสวายน้อย "
341 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน บ้านดงเมย "
342 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธิ์ วัดโพธาราม "
343 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ โนนค้อ "
344 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแมด ทรายคูณ "
345 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ป่าสนค าอุดม "
346 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะโน บ้านโนนจิก-บ้านโนนแสนสุข "
347 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยข่า สร้างหอม "
348 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร บ้านถิ่นส าราญ "
349 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี บ้านสะพือใต้ "
350 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลอ่างศิลา อ่างหิน "
351 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบลูมังสาหาร "
352 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจกิ บ้านหนองไผ่ "
353 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ นาโพธิ์ "
354 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง บ้านโนนจันทร์ "
355 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกาหลง โนนสุบัน "
356 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัฮี หนองบัวฮี "
357 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลอา่งศิลา บ้านดอนก่อ "
358 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร บ้านทุง่ศรีอุดม "
359 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงใหญ่ วัดมัชฌิมาวาส "
360 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี หินห่อม "
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361 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง ร่องคันแยงน้อย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ เทศบาลต าบลม่วงสามสิบ วัดม่วงสามสิบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลดุมใหญ่ บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงสามสิบ วัดเทพา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ องค์การบริหารส่วนต าบล ยางโยภาพ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

366 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลยางสักกระโพหลุ่ม วัดบ้านนาดี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

367 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมือง วัดหนองเมือง "
368 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า "
369 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง วัดนาดี "
370 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าบก บ้านโนนชาติ "
371 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ บ้านดอนยูง "
372 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี "
373 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี เทศบาลเมืองแจระแม ท่าบ่อ "
374 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสบ "
375 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลกุดลาด ปากน  า "
376 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลขี เหล็ก หนองตอแก้ว "
377 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว องค์การบริหารส่วนต าบลปะอาว "
378 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลไร่น้อย ต าแย "
379 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขอน บ้านทุง่ขุนใหญ่ "
380 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบอ่ "
381 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเรือ ประจ าต าบล "
382 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลต าบลค าขวาง เทศบาลต าบลค าขวาง "
383 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลต าบลบุง่ไหม เทศบาลต าบลบุ่งไหม (บ้านค ากลาง) "
384 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค บ้านแมด หมู่ที ่5 "
385 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด ท่าลาดออก "
386 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนผึ ง เหรียญทอง "
387 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน บ้านนาโนนเหนือ "
388 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่หวาย บ้านวังยาง "
389 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกินเพล เฉลิมพระเกยีรติแห่งที่ 2 บ้านหนองกนิเพล ม.3 "
390 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลค าไหล ค าไหล "
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391 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ บ้านโนนหนองบัว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะบา่ย วัดบูรพา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า ฟ้าห่วน บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลสงยาง บ้านค าบง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนามแท่ง บ้านโหง่นขาม ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

396 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลท่าช้าง ต าบลท่าช้าง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

397 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ เทศบาลต าบลสว่าง สว่าง "
398 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่โดม แก่งโดม "
399 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกอ่ง บ้านโคกก่อง หมู่ 1 "
400 อุบลราชธานี ส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง อูบมุง "

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) 
********************************** 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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

ปร
ะท

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 54 
ระหว่างวันที่  24 - 30 ตุลาคม  2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี 

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 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่54 
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 ่54                
 

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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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 
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Scan QR code เพื่อขอเส้นทางมายงั 

สถาบนัพฒันาบคุลากรท้องถ่ิน คลอง ๖ ( Line ) 

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


