
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขนาน บ้านแหลมกรวด ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เหนือคลอง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเขม้า คลองเขม้า ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กาญจนบุรี ด่านมะขามเต้ีย องค์การบริหารส่วนต าบลจรเขเ้ผือก วัดถ้ าอ่างหิน บุคลากรทางการศึกษา 
4 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง ท่ามะเด่ือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม วัดไทรทองพัฒนา ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

6 กาญจนบุรี ไทรโยค องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล บ้านหนองปลาซิว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

7 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น วัดวังตะเคียน "
8 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลดงลิง วัดอัมพปาสิการาม "
9 กาฬสินธุ์ กมลาไสย เทศบาลต าบลหนองแปน วัดโนนโพธิศ์รี "

10 กาฬสินธุ์ กมลาไสย องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา วัดบ้านสะอาดสมศรี "
11 กาฬสินธุ์ กุฉินารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม วัดหนองเม็ก "
12 กาฬสินธุ์ ท่าคันโท เทศบาลต าบลนาตาล เกิ้ง "
13 กาฬสินธุ์ นามน เทศบาลต าบลสงเปลือย ดงสวาง "
14 กาฬสินธุ์ นามน องค์การบริหารส่วนต าบลนามน ค ายิ่งหมี "
15 กาฬสินธุ์ ยางตลาด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม บ้านหนองหล่ม "
16 กาฬสินธุ์ ร่องค า องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี โคกส าราญ "
17 กาฬสินธุ์ สหัสขันธ์ เทศบาลต าบลภูสิงห์ บ้านโนนอุดม "
18 กาฬสินธุ์ ห้วยเม็ก องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหิน วัดศรีสะอาดห้วยมะทอ "
19 ก าแพงเพชร โกสัมพีนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี บ้านดงซ่อม "
20 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะตาล บ้านเกาะตาล "
21 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโค้งไผ่ บ้านโค้งไผ่ "
22 ก าแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร องค์การบริหารส่วนต าบลสลกบาตร "
23 ก าแพงเพชร คลองลาน เทศบาลต าบลคลองลานพัฒนา บ้านท่าข้ามสามัคคี "
24 ก าแพงเพชร ไทรงาม องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย บ้านทุง่มหาศาล "
25 ก าแพงเพชร พรานกระต่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยยั้ง บ้านลานไผ่ "
26 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง บ้านมอสมบัติ "
27 ขอนแก่น ชนบท องค์การบริหารส่วนต าบลวังแสง หูลิง "
28 ขอนแก่น น้ าพอง องค์การบริหารส่วนต าบลบัวเงิน ค าจั่น "
29 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลกดุขอนแกน่ วัดโพธิง์าม "
30 ขอนแก่น ภูเวียง องค์การบริหารส่วนต าบลดินด า วัดท่าเด่ือ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่29

ระหว่ำงวันที ่8 - 14 กรกฎำคม 2561

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

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม
เอกสาร 2 
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31 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น ชุมชนการเคหะ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 ขอนแก่น เวียงเก่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย บ้านนาแพง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 จันทบุรี โป่งน้ าร้อน องค์การบริหารส่วนต าบลเทพนิมิต วัดป่าเทพนิมิต บุคลากรทางการศึกษา 
34 จันทบุรี เมืองจันทบุรี เทศบาลต าบลพลับพลานารายณ์ เทศบาลต าบลพลับพลา (โรงเรียนวัดดอนตาล) และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองตะเกรา บ้านธรรมรัตน์ใน ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

36 ฉะเชิงเทรา ท่าตะเกียบ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะเกียบ เขาตลาด หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

37 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบลดอนเกาะกา วัดโพธิเ์ฉลิมรักษ์ "
38 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว องค์การบริหารส่วนต าบลบางน้ าเปร้ียว สุเหร่าแคราย "
39 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขนุน โรงเรียนบ้านห้วยพลู "
40 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า โรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล "
41 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห องค์การบริหารส่วนต าบลบางกะไห "
42 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต องค์การบริหารส่วนต าบลคู้ยายหมี วัดดอนท่านา "
43 ชลบุรี บ้านบึง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แกว้ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แก้ว "
44 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลต าบลหมอนนาง วัดหนองยาง "
45 ชลบุรี พนัสนิคม เทศบาลต าบลหัวถนน โรงเรียนวัดหัวถนน "
46 ชลบุรี พนัสนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเหยีง บ้านแปลงเกตุ "
47 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักด์ิ บ้านพันเสด็จนอก "
48 ชลบุรี ศรีราชา เทศบาลนครแหลมฉบัง วัดพระประทานพร "
49 ชลบุรี หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองพลู ชุมชนบ้านคลองพลู "
50 ชลบุรี หนองใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้างสูง หนองประดู่ "
51 ชัยนาท เนินขาม องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนห้า องค์การบริหารส่วนต าบลสุขเดือนหา้ "
52 ชัยนาท เมืองชัยนาท เทศบาลต าบลบ้านกล้วย อนุบาลเมืองชัยนาท "
53 ชัยนาท สรรพยา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาแกว้ บ้านเขาแก้ว "
54 ชัยนาท หนองมะโมง องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน บ้านน้ าพุ "
55 ชัยนาท หันคา องค์การบริหารส่วนต าบลไพรนกยงู โรงเรียนวัดพรหมวิหาร "
56 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหัน วัดศรีสะอาด "
57 ชัยภูมิ แก้งคร้อ องค์การบริหารส่วนต าบลนาหนองทุ่ม วัดสว่างปุญญาวาส "
58 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลทุง่ลุยลาย น้ าทิพย์ "
59 ชัยภูมิ คอนสาร เทศบาลต าบลห้วยยาง วัดเกาะหมาก "
60 ชัยภูมิ คอนสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนาเลา วัดโนนจ าปาทอง "
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61 ชัยภูมิ จัตุรัส เทศบาลต าบลหนองบัวใหญ่ หนองไผ่ล้อม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านขาม บ้านขาม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลละหาน โคกแพงพวย บุคลากรทางการศึกษา 
64 ชัยภูมิ จัตุรัส องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโดน ร้านหญ้าใหม่ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 ชัยภูมิ เทพสถิต องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งนก โรงเรียนบ้านสะพานยาว ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

66 ชัยภูมิ บ้านเขว้า องค์การบริหารส่วนต าบลภูแลนคา วัดหว้าเฒ่า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

67 ชัยภูมิ บ้านแท่น องค์การบริหารส่วนต าบลสระพัง องค์การบริหารส่วนต าบลสระพงั "
68 ชัยภูมิ บ าเหน็จณรงค์ องค์การบริหารส่วนต าบลหวัทะเล หัวสระ "
69 ชัยภูมิ ภูเขียว เทศบาลต าบลบ้านแก้ง วัดเสาหงษ์ "
70 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคอนไทย วัดสุนทริกา "
71 ชัยภูมิ ภูเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลโอโล วัดธาตุ "
72 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลซับสีทอง บ้านหนองแวง "
73 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาฝาย โนนมะเกลือ "
74 ชุมพร พะโต๊ะ องค์การบริหารส่วนต าบลพะโต๊ะ บ้านปากเลข "
75 ชุมพร สวี องค์การบริหารส่วนต าบลวิสัยใต้ หาดพริก "
76 เชียงราย เชียงแสน องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดอนมูล บ้านเวียงแก้ว "
77 เชียงราย เทิง องค์การบริหารส่วนต าบลเวียง ห้วยหลวง "
78 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว ร่องธารวิทยา "
79 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลบ้านดู่ ปางลาว "
80 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านห้วยกระ "
81 เชียงราย แม่สรวย เทศบาลต าบลเวียงสรวย บ้านป่าบง "
82 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี ห้วยมะซาง "
83 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบลห้วยไคร้ เทศบาลต าบลห้วยไคร้ "
84 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลหล่ายงาว แจมป๋อง "
85 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่าง้ิว ฮ่างต่ าเหนือ "
86 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี แม่ตะละ "
87 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลบ้านแปะ สบเปะ "
88 เชียงใหม่ จอมทอง เทศบาลต าบลแม่สอย บ้านป่ากล้วย "
89 เชียงใหม่ เชียงดาว องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงดาว ม่วงฆอ้ง "
90 เชียงใหม่ ไชยปราการ เทศบาลต าบลไชยปราการ ดงป่าสัก "
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91 เชียงใหม่ ดอยเต่า องค์การบริหารส่วนต าบลดอยเต่า บ้านไร่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด เทศบาลต าบลแม่คือ เทศบาลต าบลแม่คือ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 เชียงใหม่ พร้าว เทศบาลต าบลป่าตุ้ม เทศบาลต าบลป่าตุ้ม บุคลากรทางการศึกษา 
94 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทับ บ้านอมสูง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 เชียงใหม่ แม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาจร แม่สะงะเหนือ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

96 เชียงใหม่ แม่ออน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแกว้ ต าบลห้วยแก้ว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

97 เชียงใหม่ แม่อาย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาวาง บ้านห้วยม่วงนอก "
98 เชียงใหม่ หางดง เทศบาลต าบลบ้านแหวน วัดจอมทอง "
99 ตรัง ย่านตาขาว องค์การบริหารส่วนต าบลในควน หนานปู "

100 ตรัง สิเกา องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แกว้ บ้านบางค้างคาว(มัสยิดนูรุ้ลเอียะซาน) "
101 ตราด เขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสมิง "
102 ตาก เมืองตาก องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน เกาะอ้ายด้วน "
103 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงทอง บ้านดงซ่อม "
104 ตาก วังเจ้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาโบสถ์ เพชรชมภู "
105 ตาก อุ้มผาง เทศบาลต าบลแม่จัน บ้านแม่จันทะ ม.8 "
106 นครนายก ปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี องค์การบริหารส่วนต าบลปากพลี "
107 นครนายก องครักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระอาจารย์ "
108 นครปฐม นครชัยศรี องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมบัว แหลมบัว "
109 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบลสวนป่าน บ้านห้วยเล็กตะวันออก "
110 นครพนม ธาตุพนม เทศบาลต าบลน้ าก่ า น้ าก่ าเหนือ "
111 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม กุดฉิม "
112 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ตาลกุด "
113 นครพนม นาแก องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี้ วัดจอมแจ้ง "
114 นครพนม นาหว้า เทศบาลต าบลท่าเรือ วัดโอภาสวิทยาราม "
115 นครพนม นาหว้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ วัดศรีสว่าง "
116 นครพนม โพนสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใน วัดราชสีมา "
117 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย บ้านดอนยานาง "
118 นครพนม เรณูนคร องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ วัดบัวขาว "
119 นครราชสีมา ครบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะแบกบาน บ้านหนองตะแบก "
120 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลตะเคียน โรงเรียนบ้านโกรกลึก "
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121 นครราชสีมา ด่านขุนทด องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมืองพฒันา บ้านคลองแค ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 นครราชสีมา บัวลาย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนจาน บ้านหลุบกุง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 นครราชสีมา บัวใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจอก บ้านดอนแร้ง บุคลากรทางการศึกษา 
124 นครราชสีมา ปักธงชัย องค์การบริหารส่วนต าบลง้ิว โรงเรียนม่วงแก้ววิทยาคาร และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองม่วง โรงเรียนบ้านหนองหมาก ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

126 นครราชสีมา ปากช่อง องค์การบริหารส่วนต าบลโป่งตาลอง บ้านโป่งตาลอง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

127 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลกระชอน บ้านดงน้อยพัฒนา "
128 นครราชสีมา พิมาย องค์การบริหารส่วนต าบลนคิมสร้างตนเอง บ้านสะแกงาม "
129 นครราชสีมา วังน้ าเขียว องค์การบริหารส่วนต าบลวังหมี บ้านโคกสันติสุข "
130 นครราชสีมา สีค้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลกฤษณา ปางละกอ "
131 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก องค์การบริหารส่วนต าบลขนาบนาก "
132 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองกระบอื วัดตรงบน "
133 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองน้อย วัดศรีสุวรณาราม "
134 นครศรีธรรมราช ปากพนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปากพนังฝ่ังตะวนัตก บางผ้ึง "
135 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี องค์การบริหารส่วนต าบลไชยมนตรี "
136 นครศรีธรรมราช หัวไทร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นราม องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นราม "
137 นครสวรรค์ ชุมตาบง องค์การบริหารส่วนต าบลปางสวรรค์ ถังต้ัง ม.2 "
138 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลนครสวรรค์ออก ไผ่ล้อม "
139 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนต าบลพระนอน บ้านปากดง "
140 นราธิวาส จะแนะ องค์การบริหารส่วนต าบลช้างเผือก ไอร์โซ "
141 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะตอ ธรรมเจริญ "
142 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลมาโมง โรงเรียนนิคมพัฒนา 4 "
143 น่าน ท่าวังผา องค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา สบขุ่น "
144 น่าน ทุง่ช้าง องค์การบริหารส่วนต าบลและ น้ าสอด "
145 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อเกลือเหนือ บ่อหยวก "
146 น่าน บ่อเกลือ องค์การบริหารส่วนต าบลภูฟ้า สบมาง "
147 น่าน เมืองน่าน องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อ น้ างาว "
148 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าปัว้ น้ าปัว้ "
149 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ขะนิง ป่าแพะ "
150 น่าน เวียงสา องค์การบริหารส่วนต าบลส้าน ส้าน "
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151 น่าน สองแคว เทศบาลต าบลยอด ผาหลัก ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 บึงกาฬ เซกา เทศบาลต าบลซาง ซาง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 บึงกาฬ โซ่พิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลบัวตูม วัดบ้านสามหนอง บุคลากรทางการศึกษา 
154 บึงกาฬ บุง่คล้า องค์การบริหารส่วนต าบลบุง่คล้า วัดศรีมงคล และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 บุรีรัมย์ คูเมือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขมาร บ้านโคกสว่าง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

156 บุรีรัมย์ แคนดง องค์การบริหารส่วนต าบลสระบวั วัดบ้านยางน้อย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

157 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลตาจง บ้านเทพพยัคฆ์ "
158 บุรีรัมย์ ละหานทราย เทศบาลต าบลหนองแวง บ้านผไทยรวมพล "
159 บุรีรัมย์ สตึก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง วัดบ้านหนองหัวควาย "
160 ปทุมธานี ล าลูกกา ทม.ล าสามแก้ว 2 ม.2 "
161 ประจวบคีรีขนัธ์ กุยบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม รวมไทย "
162 ประจวบคีรีขนัธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลร่อนทอง บ้านทุง่เชือก "
163 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ทอง โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ "
164 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล "
165 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นโพ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโพ "
166 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหลักชัย วัดลาดประทุมคงคา "
167 พะเยา เชียงค า องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง หนองบัวเงิน "
168 พัทลุง กงหรา เทศบาลต าบลคลองทรายขาว ทอนตรน "
169 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลดอนประดู่ วัดควนเผยอ "
170 พัทลุง ปากพะยูน เทศบาลต าบลอ่าวพะยูน บ้านโพธิ์ "
171 พัทลุง ปากพะยูน องค์การบริหารส่วนต าบลฝาละมี มัสยิดแหลมไก่ผู้ "
172 พัทลุง เมืองพัทลุง เทศบาลต าบลพญาขัน บ้านเขาแดง "
173 พิจิตร ทับคล้อ องค์การบริหารส่วนต าบลทับคล้อ โรงเรียนวัดชัยศรี "
174 พิจิตร สามง่าม องค์การบริหารส่วนต าบลรังนก วัดรังนก "
175 พิษณุโลก นครไทย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเฮ้ีย ห้วยทรายเหนือ "
176 พิษณุโลก เนินมะปราง เทศบาลต าบลบ้านมุง โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี "
177 พิษณุโลก พรหมพิราม องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมพิราม บ้านกรับพวงใต้ "
178 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นปา่ บ้านป่า ม.6 "
179 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนต าบลวัดพริก องค์การบริหารส่วนต าบลวดัพริก  (รวมศูนย)์ "
180 พิษณุโลก วังทอง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง บ้านนาพราน "
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181 เพชรบุรี เขาย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาไหล วัดหนองปลาไหล ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 เพชรบุรี บ้านลาด องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระเจด็ บ้านแค ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 เพชรบุรี เมืองฯ เทศบาลต าบลหนองขนาน บ้านดอนนาลุ่ม บุคลากรทางการศึกษา 
184 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลดงขุย บ้านดงขุยใต้ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 เพชรบูรณ์ ชนแดน องค์การบริหารส่วนต าบลพุทธบาท บ้านหนองตาด ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

186 เพชรบูรณ์ วังโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลวังโป่ง บ้านไร่ฝายเหนือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

187 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าร้อน โรงเรียนบ้านโคกส าราญ "
188 แพร่ ร้องกวาง เทศบาลต าบลบ้านเวียง เวียง "
189 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เกิ๋ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เกิ๋ง "
190 แพร่ วังชิ้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังชิ้น บ้านหาดร่ัว "
191 แพร่ สูงเม่น องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นเหล่า เหล่าเหนือ ม.9 "
192 มหาสารคาม ชื่นชม เทศบาลต าบลหนองกุง บ้านหนองกุง "
193 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแดง วัดโนนแดง "
194 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนราษี วัดบ้านฝาง "
195 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบรบือ โคกล่าม "
196 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสิม วัดพงโพด "
197 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นซ่ง วัดศรีสะอาดสงคราม "
198 มุกดาหาร ดงหลวง เทศบาลต าบลกกตูม นาหินกอง "
199 มุกดาหาร ดงหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลพังแดง หนองคอง "
200 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลกกแดง กกแดง "
201 มุกดาหาร นิคมค าสร้อย องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมค าสร้อย บ้านโนนเกษม "
202 มุกดาหาร หนองสูง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนยาง วัดนรวราราม "
203 มุกดาหาร หว้านใหญ่ เทศบาลต าบลหว้านใหญ่ หว้านใหญ่ "
204 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ห้วยตอง "
205 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง ห้วยกองเป๊าะ "
206 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลก าแมด บ้านกุดหิน "
207 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุม บ้านหนองแก "
208 ยโสธร กุดชุม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเปอืย บ้านผักกะย่า "
209 ยโสธร ค าเขื่อนแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลย่อ บ้านค าม่วง "
210 ยโสธร ป่าต้ิว องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร วัดบ้านป่าตอง "
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211 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลหนองคู บ้านดงบัง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 ยโสธร เลิงนกทา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าราญ บ้านสมสะอาด ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ องค์การบริหารส่วนต าบลตาเซะ บุคลากรทางการศึกษา 
214 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเมืองบัว หัวดงก าแพง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ร้อยเอ็ด จังหาร เทศบาลต าบลดงสิงห์ โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

216 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ เทศบาลต าบลเชียงขวัญ โพธิศ์รี หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

217 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบลพลับพลา บ้านวังยาว "
218 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลธวัชบรีุ บ้านหัวโนน "
219 ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง โรงเรียนเปลือยสามัคคี "
220 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาใหญ่ "
221 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลสระคู บ้านเหม้าหนองข่า "
222 ร้อยเอ็ด หนองพอก องค์การบริหารส่วนต าบลกกโพธิ์ บ้านค าโพนสูง "
223 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลบางบตุร องค์การบริหารส่วนต าบลบางบตุร (บา้นค่ายยายเมือง-เนินสว่าง) "
224 ระยอง บ้านค่าย องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก วัดละหารไร่ "
225 ราชบุรี บ้านคา องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นคา โรงเรียน อนุบาลบ้านคา "
226 ราชบุรี บ้านโป่ง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ โรงเรียนวัดสระตะโก "
227 ราชบุรี วัดเพลง องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด องค์การบริหารส่วนต าบลจอมประทัด "
228 ลพบุรี โคกเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลยางราก โรงเรียนบ้านยางราก "
229 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกส าโรง วัดหนองพิมาน "
230 ลพบุรี ชัยบาดาล องค์การบริหารส่วนต าบลบัวชุม บ้านบัวชุม "
231 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าสุด บ้านน้ าสุด "
232 ลพบุรี พัฒนานิคม องค์การบริหารส่วนต าบลมะนาวหวาน มะนาวหวาน "
233 ลพบุรี เมืองลพบุรี เทศบาลต าบลท่าศาลา บ้านเขาหนีบ "
234 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน องค์การบริหารส่วนต าบลโคกล าพาน "
235 ลพบุรี เมืองลพบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมมาสตร์ "
236 ล าปาง แม่เมาะ องค์การบริหารส่วนต าบลจางเหนือ กอรวก "
237 ล าพูน ล้ี เทศบาลต าบลวังดิน วัดม่วงค า "
238 เลย เชียงคาน เทศบาลต าบลเขาแก้ว วัดโพนสว่าง (โสกใหม่) "
239 เลย เชียงคาน องค์การบริหารส่วนต าบลบุฮม บ้านอุมุง "
240 เลย ด่านซ้าย องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาว บ้านปากแดง "
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241 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลภูหอ วัดศรีแก้ว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเลยวังไสย์ วัดโคกหนองแห้วพัฒนา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 เลย เมืองเลย เทศบาลต าบลน้ าสวย เทศบาลต าบลน้ าสวย บุคลากรทางการศึกษา 
244 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงเหนือ วัดเดียงตะวันตก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลเสาธงชัย ม.1 เสาธงชัย ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

246 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหวัช้าง โรงเรียนบ้านลือชัย หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

247 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลจะกง วัดตะเคียนน้อย "
248 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโสน บ้านส่ีแยกนาเจริญ "
249 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเสือ บ้านคลองสุด "
250 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลพราน วัดม่วงแยก "
251 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเกล้ียง โรงเรียนบ้านหนองบาง "
252 ศรีสะเกษ เบญจลักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮาง วัดบ้านหนองฮาง "
253 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิศ์รี วัดโคกสูง "
254 ศรีสะเกษ พยุห์ องค์การบริหารส่วนต าบลพรหมสวัสด์ิ วัดหนองเตย "
255 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลกล้วยกว้าง วัดไพรพะยอม "
256 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม องค์การบริหารส่วนต าบลผักไหม "
257 สกลนคร กุดบาก เทศบาลต าบลกุดไห บ้านค้อน้อย "
258 สกลนคร ค าตากล้า องค์การบริหารส่วนต าบลนาแต้ สันติสุข "
259 สกลนคร บ้านม่วง องค์การบริหารส่วนต าบลม่วง จาร "
260 สกลนคร พรรณานิคม เทศบาลต าบลนาใน บ้านอูนดง หนองไชยวาลย์ "
261 สกลนคร เมืองสกลนคร องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง พะเนาว์ "
262 สกลนคร วานรนิวาส เทศบาลต าบลหนองสนม นาจาร "
263 สกลนคร วาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ เทศบาลต าบลวาริชภูมิ "
264 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบลโคกสี บ้านตาล "
265 สกลนคร อากาศอ านวย เทศบาลต าบลสามัคคีพัฒนา หนองผือ "
266 สงขลา กระแสสินธุ์ เทศบาลต าบลเชิงแส เชิงแส "
267 สงขลา คลองหอยโข่ง องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหอยโขง่ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองหอยโข่ง "
268 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหมอไทร มัสยิดนูรุลกอมารี(วังหาร) "
269 สงขลา เทพา องค์การบริหารส่วนต าบลวังใหญ่ วัดคลองยอ "
270 สงขลา นาทวี องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทราย บ้านล าพด "
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271 สตูล ควนกาหลง องค์การบริหารส่วนต าบลควนกาหลง เหนือคลอง (เขาหลวง) ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 สตูล มะนัง องค์การบริหารส่วนต าบลปาล์มพัฒนา โรงเรียน บ้านป่าพน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 สตูล ละงู องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง ตูแตหร า บุคลากรทางการศึกษา 
274 สมุทรปราการ บางบ่อ องค์การบริหารส่วนต าบลเปร็ง ตลาดปากคลองเจ้า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 สมุทรปราการ บางพลี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ วัดหนองปรือ ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

276 สมุทรสงคราม อัมพวา องค์การบริหารส่วนต าบลบางนางล่ี คลองบางแค ม.๔ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

277 สระแก้ว ตาพระยา องค์การบริหารส่วนต าบลตาพระยา เขาลูกช้าง "
278 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปี่ฆ้อง โรงเรียนบ้านบะขมิน้ (วชัระอนุสรณ์) "
279 สระแก้ว เมืองสระแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแกง้ แสงจันทร์ "
280 สระแก้ว วังสมบูรณ์ เทศบาลต าบลวังทอง คลองอึ่งด า "
281 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบลช่องกุ่ม บ้านช่องกุ่ม หมู่ 5 "
282 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองทบัจันทร์ บ้านวังยาว "
283 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลทับพริก ทับพริกที ่6 "
284 สระแก้ว อรัญประเทศ องค์การบริหารส่วนต าบลผ่านศึก บ้านไผ่ล้อม "
285 สระบุรี ดอนพุด เทศบาลต าบลดอนพุด บ้านหลวง (วัดช้าง) "
286 สระบุรี วิหารแดง องค์การบริหารส่วนต าบลวิหารแดง โรงเรียนบ้านบางกง "
287 สิงห์บุรี พรหมบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหม้อ โรงเรียนวัดเก้าชั่ง "
288 สิงห์บุรี เมืองสิงห์บุรี องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ องค์การบริหารส่วนต าบลหัวไผ่ "
289 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม เทศบาลต าบลกลางดง วัดชัยอุดม "
290 สุโขทัย ทุง่เสล่ียม องค์การบริหารส่วนต าบลไทยชนะศึก คลองส าราญ "
291 สุพรรณบุรี บางปลาม้า องค์การบริหารส่วนต าบลมะขามล้ม ตะลุ่ม "
292 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบรีุ องค์การบริหารส่วนต าบลดอนก ายาน วังพระนอน "
293 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง บ้านหนองกระถิน "
294 สุพรรณบุรี อู่ทอง เทศบาลต าบลกระจัน วัดจันทราวาส "
295 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลเลม็ด บ้านไทรงาม "
296 สุราษฎร์ธานี ท่าฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาถ่าน องค์การบริหารส่วนต าบลเขาถ่าน "
297 สุรินทร์ โนนนารายณ์ องค์การบริหารส่วนต าบลค าผง รร.บ้านอาพืด "
298 สุรินทร์ บัวเชด องค์การบริหารส่วนต าบลจรัส บ้านโชค "
299 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสวา่ง บ้านโคกสวาย "
300 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลยางสว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลยางสว่าง "
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301 สุรินทร์ ศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนต าบลตรึม วัดบ้านกาเจาะ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 สุรินทร์ สังขะ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเทยีม โนนสบาย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 สุรินทร์ ส าโรงทาบ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม จังเกา บุคลากรทางการศึกษา 
304 หนองคาย ท่าบ่อ เทศบาลต าบลบ้านถ่อน ดอนแดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 หนองคาย เฝ้าไร่ เทศบาลต าบลเฝ้าไร่ ชุมชนหนองยาง ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

306 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลนาทับไฮ ชมภูพร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

307 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ดงสาร "
308 หนองคาย รัตนวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลรัตนวาปี โนนสวรรค์ "
309 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลพานพร้าว วัดสว่างอารมณ์ "
310 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลคอกช้าง วัดโพธิศ์รีสมพร "
311 หนองคาย สระใคร องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นฝาง วัดอุดมรุกชาติ "
312 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบลผาต้ัง บ้านผาต้ัง "
313 หนองบัวล าภู นากลาง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง บ้านภูพระ "
314 หนองบัวล าภู นาวัง องค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง วัดจอมมณี "
315 หนองบัวล าภู โนนสัง เทศบาลต าบลหนองเรือ วัดชัยมงคล "
316 หนองบัวล าภู โนนสัง องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเมือง วัดศรีโนนเมือง "
317 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจิก บ้านโพธิศ์รี "
318 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไม้งาม ลาด "
319 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสวรรค์ ศิลามงคล "
320 หนองบัวล าภู เมืองหนองบวัล าภู องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหว้า วัดสามัคคีธรรม "
321 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง เทศบาลต าบลยางหล่อ ไชยเจริญ "
322 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง วัดสีลวิสุทธิ์ "
323 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองใหม่ บ้านหนองทุง่มนทุง่พัฒนา "
324 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใต้ จอมบึงพัฒนา "
325 อ่างทอง ไชโย องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ องค์การบริหารส่วนต าบลราชสถิตย์ "
326 อ่างทอง โพธิท์อง องค์การบริหารส่วนต าบลบางเจา้ฉา่ วัดยางทอง "
327 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลเจ้าโรงทอง วัดมะนาวหวาน "
328 อ่างทอง แสวงหา เทศบาลต าบลเพชรเมืองทอง โรงเรียนวัดทองเล่ือน "
329 อ านาจเจริญ ชานุมาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าก่อ นาหนองแดง "
330 อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนต าบลโนนงาม วัดโนนงาม หมู่ที ่4
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331 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลจานลาน วัดโพธิศ์รี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
332 อ านาจเจริญ พนา องค์การบริหารส่วนต าบลพนา วัดม่วงสวาสด์ิ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
333 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลคึมใหญ่ ดอนไร่ บุคลากรทางการศึกษา 
334 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนหนามแทง่ ทับเมย และ/หรือบุคลากรของ อปท.
335 อ านาจเจริญ เมอืงอ านาจเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างนกทา สร้างนกทา ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

336 อ านาจเจริญ เสนางคนิคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเวยีง โนนสูง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

337 อุดรธานี กุดจับ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดจับ วัดใหม่โพนทอง "
338 อุดรธานี กุมภวาปี เทศบาลต าบลแชแล บ้านดอนเงิน "
339 อุดรธานี กุมภวาปี องค์การบริหารส่วนต าบลผาสุก ส่ีแจ "
340 อุดรธานี ทุง่ฝน เทศบาลต าบลทุง่ใหญ่ เทศบาลต าบลทุง่ใหญ่ "
341 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง ห้วยทราย "
342 อุดรธานี น้ าโสม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหยวก โรงเรียนบ้านท่าล่ี "
343 อุดรธานี โนนสะอาด องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง วัดโพธิศ์รี "
344 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลดงเย็น วัดศรีส าราญ "
345 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านจันทน์ ทรัพย์สมบูรณ์ "
346 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง โรงเรียน บ้านเมืองไพร "
347 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง วัดศรีรัตน์ด ารง "
348 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหัวคู บ้านสะคุ "
349 อุดรธานี ประจกัษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง หนองหญ้าม้า "
350 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย นานกหงส์ "
351 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลาง บ้านนาออง "
352 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงหวาง บ้านดงใหญ่ "
353 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเพ็ญ วัดม่วงชุม "
354 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างแปน้ บ้านสร้างแป้น "
355 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า บ้านดงยาง "
356 อุดรธานี เมืองอุดรธานี เทศบาลต าบลหนองไผ่ แม่นนท์ "
357 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสูง ชัยพร "
358 อุดรธานี ศรีธาตุ เทศบาลต าบลหัวนาค า กุดอีเฒ่า "
359 อุดรธานี สร้างคอม องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหินโงม บ้านหินโงม "
360 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเชียง โรงเรียนบ้านค าอ้อ "
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361 อุดรธานี หนองหาน องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม โรงเรียนบ้านโคกทุง่ยั้ง ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
362 อุตรดิตถ์ ทองแสนขัน องค์การบริหารส่วนต าบลบอ่ทอง บ้านแพะ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
363 อุตรดิตถ์ น้ าปาด องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยมุ่น ห้วยมุ่น บุคลากรทางการศึกษา 
364 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม ป่าแต้ว และ/หรือบุคลากรของ อปท.
365 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าสัก บ้านช า 2 ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

366 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบลพญาแมน บ้านพญาแมน หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

367 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง บ้านใหม่หนองแก "
368 อุทัยธานี บ้านไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง วัดผาทัง่ "
369 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่ยนื บ้านทุง่สามแท่ง "
370 อุทัยธานี ลานสัก องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่ยนื โรงเรียนบ้านทัพยายปอน "
371 อุทัยธานี หนองฉาง องค์การบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง โรงเรียนบ้านประดาหัก "
372 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลแกง่เค็ง วัดนทีศรัทธาวาส "
373 อุบลราชธานี กุดข้าวปุน้ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวาง ค าแม่มุ่ย "
374 อุบลราชธานี เขมราฐ เทศบาลต าบลหัวนา วัดบูรพาบ้านห้วยยาง "
375 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลค้อทอง นาโพธิ์ "
376 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลนาค าใหญ่ ป่าข่า "
377 อุบลราชธานี เขื่องใน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อ สร้างถ่อ "
378 อุบลราชธานี โขงเจียม องค์การบริหารส่วนต าบลนาโพธิก์ลาง บ้านทุง่นาเมือง "
379 อุบลราชธานี ดอนมดแดง องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าแดง วัดบูรพา "
380 อุบลราชธานี เดชอุดม เทศบาลต าบลกุดประทาย วัดสุขสมบูรณ์ "
381 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสมบรูณ์ วัดโนนสมบูรณ์ "
382 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลขามเปี้ย วัดอัมพวัน "
383 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง วัดบ้านเทวัญ "
384 อุบลราชธานี ตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนต าบลไหล่ทุง่ วัดสิทธิวราราม "
385 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเรือ วัดกุดเรือ "
386 อุบลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลนาเกษม บ้านศรีเมือง หมู่ที ่11 "
387 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสวรรค์ บ้านค าอุดม "
388 อุบลราชธานี นาเยีย องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี บ้านดอนย/ูม่วงน้อย "
389 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลบเุปอืย เกษตรสมบูรณ์ "
390 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยางใหญ่ วัดบ้านดงกระซู "
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391 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลบัวงาม หัวแข้ ศรีสมุทร ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
392 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะโน บ้านจงเจริญ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
393 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกลาง หนองนกเต็น บุคลากรทางการศึกษา 
394 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลเตย น้ าค าแดง และ/หรือบุคลากรของ อปท.
395 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลยางโยภาพ หนองขุ่น ที่ได้รับมอบหมายใหรั้บผิดชอบในการบริหารจัดการ

396 อุบลราชธานี วารินช าราบ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนโหนน บ้านหนองคู หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวยั

397 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาค า บ้านใหม่ดงส าโรง "
398 อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ องค์การบริหารส่วนต าบลลาดควาย ป่ากุงน้อย "
399 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลคันไร่ สุขเกษม "
400 อุบลราชธานี สิรินธร องค์การบริหารส่วนต าบลค าเขือ่นแกว้ คันเปือย "
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รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  / อ.ดวงพร แสงทอง  

วันที่ 2 
วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย 

ในประเทศไทย 
ดร.จินตนา สุขส าราญ  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุต  ากวาา 3 ปี 

อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล  

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
ส าหรับเด็กอายุ 3 – 6 ป ี

รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ  

วันที่ 3 
วิชา การเชื อมโยงมาตรฐานคณุสมบัติ สมรรถนะที พึงประสงค์ 

หลักสตูรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวยั 
อ.เอมอร รสเครือ  

วิชา การพัฒนาสื อการเรียนรู้เพื อการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย 
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล  

วิชา การก าหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร 

รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์  

วันที่ 4 
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีส าหรับเด็กปฐมวัย 

ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย  

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ 

ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป  

สรุปประเด็นทางวิชาการ/ 
พบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

วันที่ 5 
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์  

วิชา การบริหารทรัพยากรเพื อการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 

ดร.คมศร วงษ์รักษา  

วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
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หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”  
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum) 

 

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 – 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 6 
วิชา การจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย 

ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน 
 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน วิชา การจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก 
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน 

 

วันที่ 7 
การน าเสนอหลักสูตรสถานศึกษา 

เพื อการวิพากษ์  
พิธีปิดการศึกษาอบรม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตอบรับการฝึกอบรม 
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” 

 รุ่นที่  29 
ระหว่างวันที่  8 - 14 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 
    
       
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่29 
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 ่29                
 

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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เอกสาร 4 



 

 

 
 
 

 
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 



 


