
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนยพั์ฒนำเด็กเลก็ ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน มัสยิดโล๊ะดุหยง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ คลองท่อม เทศบาลต าบลคลองพนพัฒนา บ้านคลองยี่เหร่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมใต้ บ้านแชงเปิง บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ อ่าวลึก เทศบาลต าบลแหลมสัก วัดสถิตย์โพธาราม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กระบี่ อ่าวลึก องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหิน บ้านหนองหลุมพอ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ ค ากั้ง ม.4 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

7 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว วัดหนองโง้ง "
8 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม โนนยาง "
9 กาฬสินธุ์ ฆอ้งชัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง วัดบวรนิเวศโนนทัน "

10 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลกุงเก่า กุงเก่า "
11 กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ เทศบาลต าบลบึงวิชัย หนองทุม่ "
12 กาฬสินธุ์ ยางตลาด เทศบาลต าบลบัวบาน วัดโพธิช์ัยบ้านเว่อ "
13 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว ลาดสระบัว "
14 กาฬสินธุ์ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อย บ้านค้อพัฒนา "
15 กาฬสินธุ์ สมเด็จ เทศบาลต าบลมหาไชย วัดโพธิศ์รีมหาไชย "
16 กาฬสินธุ์ ห้วยผ้ึง เทศบาลต าบลค าบง ค าม่วง "
17 ขอนแก่น ชุมแพ องค์การบริหารส่วนต าบลวังหินลาด บ้านโสกก้อง "
18 ขอนแก่น บ้านแฮด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแซง วัดชัยมงคล "
19 ขอนแก่น พระยืน เทศบาลต าบลพระบุ พระบุ "
20 ขอนแก่น ภูผาม่าน เทศบาลต าบลโนนคอม วัดสามคัคีธรรม ทต.โนนคอม "
21 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลกดุขอนแกน่ วัดส าราญ "
22 ขอนแก่น หนองนาค า เทศบาลต าบลหนองนาค า หนองหญ้าปล้อง "
23 ขอนแก่น หนองนาค า องค์การบริหารส่วนต าบลกุดธาตุ สะอาด "
24 ขอนแก่น หนองเรือ เทศบาลต าบลกุดกว้าง บ้านขนวนนคร "
25 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้ บ้านหัวนา "
26 ขอนแก่น หนองเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเม็ง เหมือดแอ่ "
27 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลโพรงอากาศ โรงเรียนวัดบางสาย "
28 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลโยธะกา โรงเรียนสะแกโดดประชาสรรค์ "
29 ฉะเชิงเทรา บางปะกง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเกลือ วัดลาดยาว "
30 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธิ์ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองประเวศ คลองประเวศ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่27

ระหว่ำงวันที ่1 - 7 กรกฎำคม 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 ฉะเชิงเทรา แปลงยาว องค์การบริหารส่วนต าบลแปลงยาว โรงเรียนบ้านเนินไร่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เทศบาลต าบลบ้านซ่อง ธารพูด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาว วัดแหลมไผ่ศรี บุคลากรทางการศึกษา 
34 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลท่าไข่ วัดเทพนิมิตร และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางขวัญ วัดราษฎร์ฯ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพนงาม สันติสุข หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

37 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง โคกสูง "
38 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวทะเล บ้านกุ่ม "
39 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยต้อน บ้านชีลองเหนือ "
40 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลถ้ าวัวแดง บ้านบุสีเสียด "
41 ชัยภูมิ หนองบัวแดง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านนาเจริญ "
42 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย บ้านศรีชัยมงคล "
43 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียง บ้านสบค า "
44 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก บ้านแม่ค า "
45 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงห้าว เวียงห้าว "
46 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ข้าวต้ม บ้านเวียงกลาง "
47 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง ป่าห้า "
48 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านหลวง แม่ยะน้อย "
49 เชียงใหม่ เชียงดาว เทศบาลต าบลทุง่ข้าวพวง ทุง่ข้าวพวง "
50 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า ดอยเต่า "
51 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลบงตัน บ้านน้อย "
52 เชียงใหม่ พร้าว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่แวน ต าบลแม่แวน "
53 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่เหียะ "
54 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลกองแขก บ้านโม่งหลวง ม.6 "
55 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สาว แม่ฮ่าง "
56 เชียงใหม่ เวียงแหง องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง บ้านใหม่มะกายยอน "
57 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลทุง่สะโตก บ้านหัวริน "
58 เชียงใหม่ สันป่าตอง เทศบาลต าบลบ้านกลาง พระเจ้าทองทิพย์ "
59 เชียงใหม่ สารภี เทศบาลต าบลชมภู ท่าต้นกวาว "
60 เชียงใหม่ อมก๋อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ต่ืน ซิแบร "
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61 ตราด คลองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองใหญ่ คลองจาก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน บ้านกุยต๊ะ ม.5 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 นครนายก บ้านนา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาเพิม่ วัดเขาหัวนา บุคลากรทางการศึกษา 
64 นครนายก เมืองนครนายก องค์การบริหารส่วนต าบลดอนยอ บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ โรงเรียนวัดสุนทรพชิติตาราม ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง โพนแพง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

67 นครพนม นาแก เทศบาลต าบลพระซอง ดงอิน า "
68 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ นาผือ "
69 นครพนม นาทม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม บ้านพันห่าว "
70 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ "
71 นครพนม บ้านแพง องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง โพนทอง "
72 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลเรณู ศรีบุญเรือง "
73 นครพนม ศรีสงคราม เทศบาลต าบลนาค า วัดดาราราม "
74 นครพนม ศรีสงคราม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื้อง เซียงเซา "
75 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว บ้านหนองบัว "
76 นครราชสีมา คง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองมะนาว บ้านหนองม่วง "
77 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลจระเข้หิน บ้านตล่ิงชัน "
78 นครราชสีมา จักราช องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง บ้านคลองเมือง "
79 นครราชสีมา โชคชัย องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวียน องค์การบริหารส่วนต าบลด่านเกวยีน "
80 นครราชสีมา ประทาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระทุม่ราย โรงเรียนบ้านหนองแวง "
81 นครราชสีมา พระทองค า องค์การบริหารส่วนต าบลมาบกราด บ้านเจริญผล "
82 นครราชสีมา ห้วยแถลง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุ่งตะเคียน บา้นหลุ่งตะเคียน-ตะเคียนทอง "
83 นครศรีธรรมราช ขนอม เทศบาลต าบลท้องเนียน ท่าจันทน์ "
84 นครศรีธรรมราช ชะอวด องค์การบริหารส่วนต าบลนางหลง วัดหนองจิก "
85 นครศรีธรรมราช ท่าศาลา เทศบาลต าบลท่าศาลา ทต.ท่าศาลา "
86 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี องค์การบริหารส่วนต าบลนาเรียง โรงเรียนวัดนากัน "
87 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลท่าง้ิว มัสยิดรุ้ลอามาน "
88 นครศรีธรรมราช เมอืงนครศรีธรรมราช เทศบาลต าบลโพธิเ์สด็จ บ้านยวนแหล "
89 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลผาตอ แหน 2 "
90 น่าน นาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าตก เปา "
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91 น่าน ปัว องค์การบริหารส่วนต าบลภูคา บ้านเต๋งกิ่งเห็น ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 น่าน ภูเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลฝายแก้ว บ้านฝายแก้ว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเนียน ห้วยล่ี บุคลากรทางการศึกษา 
94 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ ามวบ บ้านสาล่ี และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง ห้วยไฟ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลท่าสะอาด วัดภูมิบาล หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

97 บึงกาฬ เซกา องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ดอนสวรรค์ "
98 บึงกาฬ พรเจริญ เทศบาลต าบลศรีส าราญ วัดแสงสว่างภูมิ "
99 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลพรส าราญ โรงเรียนวัดบัวทอง "

100 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลแคนดง หนองกระทุม่เครือ "
101 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลดงพลอง บ้านขี้ตุ่น "
102 บุรีรัมย์ โนนดินแดง องค์การบริหารส่วนต าบลล านางรอง วัดหนองเสม็ด "
103 บุรีรัมย์ บ้านกรวด เทศบาลต าบลหนองไม้งาม วัดสายตรี 9 "
104 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง หนองมดแดง "
105 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลสตึก ทต.สตึก "
106 บุรีรัมย์ สตึก เทศบาลต าบลสะแก บ้านโนนคร้อ "
107 บุรีรัมย์ หนองหงส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองฝ้าย หนองตะคร้อ "
108 ปทุมธานี คลองหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองส่ี วัดตะวันเรือง "
109 ปทุมธานี สามโคก องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระบอื "
110 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลปะโด บ้านควนหยี  ม.3 "
111 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ มัสยิดตอหลัง "
112 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลปะเสยะวอ บ้านบาเลาะ ม.5 "
113 พระนครศรีอยุธยา วังน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อตาโล่ มุสลิมบ ารุง "
114 พระนครศรีอยุธยา เสนา เทศบาลต าบลบางนมโค วัดบางนมโค "
115 พัทลุง ป่าบอน องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่นารี วัดป่าบาก "
116 พัทลุง ป่าพะยอม เทศบาลต าบลบ้านพร้าว บ้านหาดสูง "
117 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน มาบกระเปา "
118 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลบ้านมุง วัดบ้านมุง "
119 พิษณุโลก เนินมะปราง องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง บ้านวังยาง "
120 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลจอมทอง จอมทอง "
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121 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกลาง บ้านหินประกาย ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 พิษณุโลก วัดโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 เพชรบุรี ชะอ า เทศบาลต าบลนายาง บ้านหนองเผาถ่าน บุคลากรทางการศึกษา 
124 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าช้าง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 เพชรบุรี บ้านแหลม องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก องค์การบริหารส่วนต าบลบางครก ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนายม โรงเรียนบ้านขมวด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

127 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี บ้านสระประดู่ "
128 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อรัง โรงเรียนบ้านวังไผ่ "
129 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ เทศบาลต าบลเฉลียงทอง บ้านหนองไลย์ "
130 แพร่ เมืองแพร่ เทศบาลต าบลช่อแฮ วัดป่าแดง "
131 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลบ้านเวียง อ้อย "
132 มหาสารคาม นาดูน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู เหล่าจั่น "
133 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนราษี บ้านผักหวาน "
134 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลบัวมาศ "
135 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหม่ วังใหม่ "
136 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลภารแอ่น บ้านดงบากหนองตาเต็น "
137 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลชะโนดนอ้ย ย้อมพัฒนา "
138 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง มะนาว "
139 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลค าอาฮวน เหมืองบ่า "
140 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง วัดโพนสว่าง "
141 มุกดาหาร หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลชะโนด โรงเรียนบ้านชะโนด "
142 แม่ฮ่องสอน ปาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฮ้ี บ้านแม่ฮ้ี "
143 แม่ฮ่องสอน สบเมย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สวด แม่สวด "
144 ยโสธร ป่าต้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงเพ็ง เชียงเพ็ง "
145 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลบึงแก วัดอุทยาราม "
146 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง บ้านม่วง "
147 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู บ้านหนองคู "
148 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด วัดบ้านยางเด่ียว "
149 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลกุดเชียงหมี กุดเชียงหมี "
150 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา วัดเมืองยะลา "
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151 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพระเจ้า ดงพิกุล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 ร้อยเอ็ด ทุง่เขาหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลมะบ้า ธารสวรรค์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลราชธานี องค์การบริหารส่วนต าบลราชธานี บุคลากรทางการศึกษา 
154 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ เทศบาลต าบลโนนสวรรค์ น้ าค า-โนนตาแสง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้ าใส กุดน้ าใส ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 ร้อยเอ็ด โพนทอง องค์การบริหารส่วนต าบลค านาดี บา้นราษฎร์ด าเนิน ม.3 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

157 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ องค์การบริหารส่วนต าบลสวนจิก วัดบ้านหนองแวงยาว "
158 ร้อยเอ็ด หนองฮี เทศบาลต าบลหนองฮี บ้านดอนกลอย "
159 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่ บ้านดู่ "
160 ร้อยเอ็ด อาจสามารถ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาม บ้านเมืองคลอง "
161 ระยอง บ้านฉาง เทศบาลต าบลบ้านฉาง บ้านเขาห้วยมะหาด "
162 ระยอง วังจันทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่ายุบใน บ้านยุบตาเหน่ง "
163 ราชบุรี จอมบึง องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร โรงเรียนบา้นหนองปรือ ม.2 "
164 ราชบุรี โพธาราม เทศบาลต าบลดอนทราย โรงเรียนวัดท่ามะขาม "
165 ราชบุรี โพธาราม องค์การบริหารส่วนต าบลธรรมเสน โรงเรียน บ้านเนินม่วง "
166 ราชบุรี เมืองราชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์หัก องค์การบริหารส่วนต าบลเจดียห์ัก "
167 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม "
168 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยขุนราม บ้านซับโศก "
169 ลพบุรี สระโบสถ์ องค์การบริหารส่วนต าบลมหาโพธิ มหาโพธิ "
170 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสด็จ เสด็จ "
171 ล าปาง สบปราบ องค์การบริหารส่วนต าบลสมัย เด่น "
172 ล าพูน เมืองล าพูน เทศบาลต าบลเหมืองจี้ ฝ่ังหมิ่น "
173 ล าพูน ล้ี เทศบาลต าบลก้อ ก้อจัดสรร "
174 ล าพูน ล้ี เทศบาลต าบลศรีวิชัย วัดห้วยยง "
175 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลธาตุ เทศบาลธาตุ (วัดอนิทราราม) "
176 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลนาซ่าว โพน "
177 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี บ้านแก่งม่วง "
178 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมัน บ้านปากหมัน "
179 เลย นาด้วง องค์การบริหารส่วนต าบลนาด้วง ราษฎ์ประดิษฐ์ "
180 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลชมเจริญ แก่งปลาปก "
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181 เลย ปากชม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยพิชัย โป่งส าราญ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง วัดสว่างโนนงาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 เลย ภูกระดึง องค์การบริหารส่วนต าบลภูกระดึง วัดธาตุเจดีย์ บุคลากรทางการศึกษา 
184 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา โรงเรียนบ้านท่าศาลา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ วัดม่วงไข่ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเลยวังไสย์ เลยตาด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

187 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคัน วัดศรีภูหลวง "
188 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกขมิ้น วัดป่าหนองสิม "
189 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลผาน้อย วัดศิลาวราราม "
190 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง วังไห "
191 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลช า บ้านแจงแมง "
192 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบึงมะลู บ้านโนนเยาะ "
193 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลรุง องค์การบริหารส่วนต าบลรุง "
194 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลสังเม็ก วัดโนนแสนสุข "
195 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงชัย บ้านซ าเม็ง "
196 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลทาม บ้านเจี่ย "
197 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง วัดหนองบัวไชยวาน "
198 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลผักแพว วัดบ้านผักแพว "
199 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา บ้านสวัสดี "
200 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปราสาท บ้านบ่อทอง-สะพาน "
201 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ บ้านปรือคัน "
202 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงตาเจ็น บ้านโนนดู่ ม.3 "
203 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโสน วัดบ้านหนองคล้า "
204 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลบักดอง โรงเรียนบ้านหนองบัวเรณ "
205 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลภูฝ้าย บ้านภูทองตะวันตก "
206 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ วัดบ้านโพธิ์ "
207 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง วัดหนองแวง "
208 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว วัดบ้านโนนไหล่ "
209 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลตูม วัดนาครินทร์ "
210 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท วัดขอนแต้ "
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211 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเชียงทูน วัดบ้านบ่อ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า องค์การบริหารส่วนต าบลหนองค้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ เทศบาลต าบลโดด วัดบ้านโดด บุคลากรทางการศึกษา 
214 ศรีสะเกษ โพธิศ์รีสุวรรณ องค์การบริหารส่วนต าบลเสียว หมู่ 6 สามขา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ศรีสะเกษ ภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนต าบลไพรพัฒนา หมู่ที ่8 แซร์ไปรใต้ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

216 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โรงเรียนบ้านหนองตะมะ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

217 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลล้ินฟ้า วัดบ้านผักขะ "
218 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ องค์การบริหารส่วนต าบลเส่ืองข้าว บ้านจานบัว "
219 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม บ้านนาทุง่ ม.7 "
220 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองห้าง บ้านฟ้าผ่า "
221 สกลนคร พรรณานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลช้างมิ่ง บ้านอุ้มไผ่ "
222 สกลนคร วาริชภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลวาริชภูมิ ขอนขว้าง "
223 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา โนนจ าปาสามัคคี ม.10 "
224 สกลนคร อากาศอ านวย องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม ดงเสียว "
225 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลตล่ิงชัน โรงเรียนบ้านป่างาม "
226 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชิง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าชิง "
227 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลสะกอม สะกอม "
228 สงขลา เมืองสงขลา เทศบาลต าบลพะวง มัสยิดบ้านดอนขี้เหล็ก "
229 สงขลา สทิงพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคูขุด บ้านแหลมวัง "
230 สงขลา สิงหนคร เทศบาลเมืองสิงหนคร มัสยิดอีมาดลอิสลาม "
231 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลบ้านไร่ โรงเรียนบ้านไร่ "
232 สงขลา หาดใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลพะตง โรงเรียนบ้านทุ่งปรือพิทยาคม "
233 สตูล ควนโดน องค์การบริหารส่วนต าบลควนโดน ควนโต๊ะเหลง "
234 สตูล เมืองสตูล องค์การบริหารส่วนต าบลเกตรี เกตรี "
235 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง มัสยิดบ้านท่าแลหลา "
236 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลบางบ่อ บ้านคลองกันยา "
237 สมุทรปราการ พระประแดง องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าผ้ึง บางน้ าผ้ึงนอก "
238 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคลองสวน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคลองสวน "
239 สมุทรสงคราม บางคนที องค์การบริหารส่วนต าบลบางสะแก เทิดไท้  องค์ราชัน "
240 สมุทรสงคราม อัมพวา เทศบาลต าบลอัมพวา วัดอัมพวันฯ "
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241 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลโคคลาน บ้านไทยสามัคคี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง บ้านวังดารา ม.5 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 สระบุรี พระพุทธบาท เทศบาลต าบลห้วยป่าหวาย ทต.หว้ยปา่หวาย (วดับา้นโพธิ์) บุคลากรทางการศึกษา 
244 สระบุรี วังม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลวังม่วง ป่าสักชลสิทธิ ์3 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ ตราชู ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

246 สิงห์บุรี เมืองฯ เทศบาลเมืองสิงห์บุรี วัดหัวว่าว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

247 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก องค์การบริหารส่วนต าบลไกรนอก "
248 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลไกรใน วัดเกาะโสภาราม "
249 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบลดงเดือย ดงยาง "
250 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เนินประดู่ "
251 สุโขทัย คีรีมาศ องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชิงคีรี บ้านขุนนาวัง "
252 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ วัดสามหลัง "
253 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นใหม่ไชยมงคล บ้านหนองรังสิต "
254 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเต้ีย องค์การบริหารส่วนต าบลตาลเต้ีย "
255 สุโขทัย เมืองสุโขทัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหลุม บ้านกระชงค์ "
256 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึก บ้านดงย่าปา "
257 สุโขทัย ศรีสัชนาลัย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สิน บ้านแม่เทิน "
258 สุโขทัย ศรีส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลทับผ้ึง มิตรสัมพันธ์ "
259 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลต าบลในเมือง ต าบลในเมือง "
260 สุพรรณบุรี ดอนเจดีย์ องค์การบริหารส่วนต าบลไร่รถ หนองแจง "
261 สุพรรณบุรี ด่านช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลองค์พระ วังไผ่ "
262 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี เทศบาลต าบลบ้านโพธิ์ วัดบ้านโพธิต์ะวันตก "
263 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาล วัดไผ่เกาะโพธิง์าม "
264 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสนามคลี จ าปี "
265 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลเนินพระปรางค์ บ้านดอนกลาง "
266 สุพรรณบุรี สองพีน่้อง องค์การบริหารส่วนต าบลศรีส าราญ บ้านไผ่ขาด "
267 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลกระเสียว วัดโคกหม้อ "
268 สุพรรณบุรี สามชุก องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว วัดวังหว้า "
269 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลบ้านโข้ง ทต.บ้านโข้ง "
270 สุพรรณบุรี อู่ทอง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมะเกลือ ดอนมะเกลือ "
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271 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างขวา ทต.ชา้งขวา (โรงเรียนวัดพฒุ) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ เทศบาลต าบลช้างซ้าย บ้านไสขุนอินทร์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าร่อน เขาพนมวัง บุคลากรทางการศึกษา 
274 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ หนองมน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเคย บ้านคลองวัว ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

276 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร บ้านอู่มาด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

277 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน บ้านถ้ าผ้ึง "
278 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรโสภา บ้านต้นไทร "
279 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินเจริญ บ้านบางรูป "
280 สุราษฎร์ธานี พุนพิน องค์การบริหารส่วนต าบลมะลวน คลองสินทอง "
281 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกเหนือ คลองมุย "
282 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กุลา ตานบ "
283 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลบะ โนนสูง "
284 สุรินทร์ ท่าตูม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเมธี วัดวรรณรังษี "
285 สุรินทร์ บัวเชด เทศบาลต าบลบัวเชด ทต.บัวเชด 2 "
286 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลกังแอน ตาเสาะ "
287 สุรินทร์ ปราสาท องค์การบริหารส่วนต าบลโชคนาสาม บ้านถนนหัก "
288 สุรินทร์ พนมดงรัก องค์การบริหารส่วนต าบลบักได บ้านอ าปึล "
289 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเฉนียง บ้านกะทม "
290 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสว่าง บ้านตาแบน "
291 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได วัดชัยประโคม "
292 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเบิด บ้านหนองกระทุง "
293 สุรินทร์ ล าดวน องค์การบริหารส่วนต าบลโชกเหนือ วัดศิริมงคล "
294 สุรินทร์ ศรีณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลตรวจ โชคชัย "
295 สุรินทร์ สนม องค์การบริหารส่วนต าบลสนม พลับ - ค้อ "
296 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลทับทัน ทับทัน "
297 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านชบ โพนชาย "
298 หนองคาย เฝ้าไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง แกว้ดวงตา (วัดสมศรีสะอาด) "
299 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเซิม เซิม "
300 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่หลวง ทุง่หลวง "
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301 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนัง วัดโพธิศ์รีสมพร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ ค าอินแปลง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 หนองคาย โพนพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพธิ์ บ้านโพธิ์ บุคลากรทางการศึกษา 
304 หนองคาย เมืองหนองคาย องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุบังพวน บ้านเชือก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี วัดวารีภิมุข ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

306 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว บ้านนาบอน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

307 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก บ้านนาแก "
308 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลโนนสัง วัดวุฒิสมานชัย "
309 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลกุดดู่ วัดศรีจุมพร "
310 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา วัดศรีสังวรเจริญธรรม "
311 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านถิ่น วัดศิลาถาวร "
312 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลอินทประมูล โรงเรียน วัดน้ าอาบ "
313 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลสาวร้องไห้ บ้านห้วยคล้า "
314 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ เทศบาลต าบลห้วยคันแหลน วัดห้วยโรง "
315 อ านาจเจริญ ชานุมาน เทศบาลต าบลโคกก่ง วัดศรีวิไล "
316 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลไม้กลอน วัดสงบคารมณ์ "
317 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก โคกสะอาด หมู่ที ่7 "
318 อ านาจเจริญ หัวตะพาน เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ วัดอัมพวัน "
319 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าพระ วัดไชยค า "
320 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว บ่อชะเนง "
321 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลหนองหว้า บ้านกุดจิก "
322 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลห้วยเกิ้ง ทต.ห้วยเกิ้ง "
323 อุดรธานี กู่แก้ว เทศบาลต าบลคอนสาย วัดอัมพวัน "
324 อุดรธานี ไชยวาน เทศบาลต าบลไชยวาน วัดท่าบ่อวารีรินทร์ "
325 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ บ้านวังชมภู "
326 อุดรธานี ทุง่ฝน เทศบาลต าบลทุง่ใหญ่ บ้านบุญมี "
327 อุดรธานี ทุง่ฝน องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม ช้าง "
328 อุดรธานี นายูง องค์การบริหารส่วนต าบลนาแค วัดสุวรรณคีรี "
329 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รีส าราญ วัดสว่างอรุณ "
330 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลค าบง บ้านดงหมูชัยเจริญ "
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331 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทอง ดอนตาล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผือ ภูดิน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน ต้ิว ม.6 บุคลากรทางการศึกษา 
334 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนกลอย วัดล าดวน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

336 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน โรงเรียนบ้านบ่อน้อย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

337 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลนากว้าง โนนสมบูรณ์ "
338 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาว โนนงาม "
339 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก บ้านค าไฮ "
340 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลจ าปี โรงเรียนบ้านโนนม่วง "
341 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลบ้านโปร่ง วัดราษฎร์สามัคคีธรรม "
342 อุดรธานี สร้างคอม เทศบาลต าบลสร้างคอม สร้างคอม "
343 อุดรธานี หนองแสง เทศบาลต าบลนาดี วัดครองธรรมิการาม "
344 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบลแสงสว่าง บ้านทับไฮ "
345 อุตรดิตถ์ ท่าปลา เทศบาลต าบลจริม บ้านสีเสียด "
346 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน ชุมชนบ้านดง "
347 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลต าบลผาจุก วังยาง "
348 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง ทัพคล้าย-ทุง่นา "
349 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก บ้านจัน "
350 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี "
351 อุทัยธานี สว่างอารมณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่เขียว บ้านวังเกษตร "
352 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลกาบิน วัดบ้านก่อ "
353 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลข้าวปุน้ วัดโกศรีวนาราม "
354 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง กุดลอย "
355 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองทนัน้ า วัดแสนอุดม "
356 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลขามป้อม ทต.ขามป้อม "
357 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลเทพวงศา วัดประชาเกษมโนนเต่าถ่าน "
358 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลแก้งเหนือ วัดฮ่องไผ่ "
359 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลเจียด วัดสว่างอรุณ "
360 อุบลราชธานี เขมราฐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาแวง วัดโพธิศ์รีนาเมือง "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนยพั์ฒนำเด็กเลก็ ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่27

ระหว่ำงวันที ่1 - 7 กรกฎำคม 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 

361 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อทอง วัดแก้งโพธิ์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลชีทวน บ้านหนองดูน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุน้อย ทัน บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลสหธาตุ ธาตุกลาง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า โพนเมือง ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

366 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ดงแถบ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

367 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลค าไฮใหญ่ วัดแสงสว่าง "
368 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลดอนมดแดง ดงบังใต้ "
369 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย อุดมสุข "
370 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม เทศบาลเมืองเดชอุดม "
371 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกลาง โนนใหญ่ "
372 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลตบหู วัดเสาเล้า "
373 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพธิศ์รี บ้านทองหลาง "
374 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนากระแซง หนองไฮ "
375 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช บ้านดอนเสาโฮง "
376 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลเซเป็ด วัดอันตรมัคคาราม "
377 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแดง แดง "
378 อุบลราชธานี ตาลสุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาคาย วัดหนองเป็ด "
379 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้ม บ้านหนองขี้เห็น "
380 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน ค้อน้อย "
381 อุบลราชธานี น้ าขุ่น องค์การบริหารส่วนต าบลไพบูลย์ วัดโนนสว่างฯ "
382 อุบลราชธานี น้ ายืน เทศบาลต าบลโซง บ้านดวน "
383 อุบลราชธานี น้ ายืน เทศบาลต าบลสีวิเชียร วัดบ้านโนนทอง "
384 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ วัดบ้านโนนสูง "
385 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยาง บ้านยางกลาง "
386 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน บ้านหนองกบ "
387 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ บ้านโนนหมากเดือย "
388 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจิก บ้านไทรงาม "
389 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิ์ บ้านชาดฮี "
390 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี "
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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เอกสาร 2 

391 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ วัดผักระย่า ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหล่า บ้านดอนแดง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี เมืองอบุลราชธานี เทศบาลต าบลขามใหญ่ ประชาสามัคคี บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี วารินช าราบ เทศบาลต าบลเมืองศรีไค โนนงาม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ ดอนใหญ่ ทีไ่ด้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

396 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลตะบ่าย บ้านไร่ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

397 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดควาย บ้านป่ากุงใหญ่ "
398 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ บ้านดอนม่วง "
399 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ ค านกหอ "
400 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนก่อ บ้านโนนก่อ "
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  2. ช าระค่าลงทะเบียน จ านวน 11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพนัเกา้ร้อยบาทถ้วน) (กรุณาส่งแบบตอบรับกอ่นช าระค่าลงทะเบียน)
  3. ส่ังจ่ายเช็ค ในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามแบบฟอร์มทีส่่งมา
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เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น. 
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13.00 น. 
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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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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 
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ัน วิชา การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน 

 

วันที่ 7 
การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื อการวิพากษ์  
พิธีปิดการศึกษาอบรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  27 
ระหว่างวันที่  1 - 7 กรกฎาคม 2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8  ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

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

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

ต าแหน่ง....................................................................................................................................................( สังกัด อปท.) 

ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก............................................................................................................................. ........................... 

สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….……….......................................................................... 

อ าเภอ............................................................................จังหวัด....................................................................................... 

โทรศัพท์มือถือ........................................................โทรศัพท์ส านักงาน........................................................................... 

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สวุรรณรูป 09-0678-0187 
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พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่27 
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 ่27                
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 

    ****ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม******

            
หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :          11,900  บาท 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      หนึ่งหม่ืนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน 
        ลงชื่อผู้น าฝาก 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ได้ตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 

- กรุณาช าระค่าลงทะเบียนก่อนการอบรม 

- สั่งจ่ายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
- ค่าลงทะเบียนรวมค่าที่พักและอาหาร 
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หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560” 

(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 
********************************** 

๑.ปรัชญา  มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
 
๒.หลักการและเหตุผล  
 การจัดการศึกษาปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปี ให้มีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่เหมาะสมกับวัย ความสามารถ และความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการเตรียม
ความพร้อมที่จะเรียนรู้ และสร้างรากฐานชีวิตให้พัฒนาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีวินัย 
ภูมิใจในชาติ และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองท้องส่วนถิ่นต้องมีความรู้  ความเข้าใจ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ของวิถีโลกและประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน  สามารถน าไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางท่ีชัดเจน   
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา 
โดยยึดหลักการของการเชื่อมโยงครูและหลักสูตรแกนกลางลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาสู่การพัฒนาหลักสูตร 
เพ่ือการฝึกอบรม  
 
๓.วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ  
มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๓.๑  วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพ่ือศึกษาข้อมูลความรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย 
๓.๒  ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร 
       การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓.๓  สถานศึกษามีความสามารถในการน าหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการ     
       จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา 
๓.๔  น าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพ่ือรับการวิพากษ์ ข้อเสนอบนฐานวิชาการ  
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๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย 
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ 
๔.๓ เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนระดับการศึกษาปฐมวัย ได้รับการจัดประสบการณ์ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน 

 
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม    
   คร/ูครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา 
และ/หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย  
           
๖. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝึกอบรม จ านวน 7 วัน  
 ค าอธิบายหลักสูตร 

  การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์  และประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนด าเนินการใช้หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย  พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทยส าหรับเด็กปฐมวัย การก าหนดแนวทางวัดและประเมิน
พัฒนาการ  การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรการนิเทศติดตามและการประเมินผลการด าเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
เพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารทรัพยากรเพ่ือการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย  และการน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือรับการวิพากษ์ 

 โครงสร้างหลักสูตรอบรม  
1. แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย      3 ชั่วโมง 
    - สภาการศึกษา 
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุต่ ากว่า 3 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี     3 ชั่วโมง 
    - สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น 
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  3 ชั่วโมง 
    กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย   
    - สพฐ. 
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพ่ือการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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6. การก าหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร     3 ชั่วโมง 
    - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 3 ชั่วโมง 
    -  อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
    - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

8. การพัฒนาความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ  3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย     3 ชั่วโมง 
      - อาจารย์จากมหาวิทยาลัย 
      - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย    3 ชั่วโมง 
     -  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.) 

11. การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย       6 ชั่วโมง 
    - อาจารย์มหาวิทยาลัย 
12. การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก    6 ชั่วโมง 
   - อ.ธวัช/อ.พิรัฐ 

13. การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือการวิพากษ์     3 ชั่วโมง 
     - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม (กรุณาศึกษาก่อนเดินทาง) 
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลอง 1)            

ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
๒. การแต่งกาย  
ชุดเรียน  ๑) วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
            2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                 ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
            3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                 ใส่ระหว่างวันท่ีศึกษาอบรม 
หมายเหตุ  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีนโยบายในการส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น 
ทุกวันอังคารของสัปดาห์ จึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาเตรียมชุดผ้าไทย/ผ้าพื้นถิ่น มาด้วย (ถ้าม)ี 
๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
๔. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให ้
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก  

 การช าระเงินค่าลงทะเบียน  เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มท่ีแนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร 865    รหัสรุน่ …………. 
         (Ref.No.๒) ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ท่ี www.dla.go.th คอลัมน์บริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
    ** ตรวจสอบรหัสหน่วยงานส าหรับอบรม ได้ที่ www.lpdi.go.th ไปท่ี รหัส อปท. ส าหรับ ฝึกอบรม ** 
         (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  

สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมต้องเตรียมมา 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
2. แผนการจัดประสบการณ์ของตนเองท่ีใช้อยู่ 
3. คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (ถ้าม)ี และลงไฟล์ข้อมูล- 
 (1) ไฟล์ข้อมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีใช้อยู่ 
 (2) ไฟล์ข้อมูลแผนการจัดประสบการณ์ของครู ผดด. ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 (3) ไฟล์ข้อมูลตราศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถ่ายท่ีเป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง 

เอกสาร 5 



 


