
ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

1 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลันตาน้อยสามัคคี ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
2 กระบี่ เกาะลันตา องค์การบริหารส่วนต าบลศาลาด่าน สมพรพรุกม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
3 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองท่อมเหนือ บ้านบางครามเหนือ บุคลากรทางการศึกษา 
4 กระบี่ คลองท่อม องค์การบริหารส่วนต าบลพรุดินนา ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กพรุดินนา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
5 เชียงราย ขุนตาล เทศบาลต าบลยางฮอม ห้วยหลวงเหนือ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

6 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลศรีดอนชัย บ้านม่วงเจ็ดต้น หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

7 เชียงราย เชียงของ เทศบาลต าบลห้วยซ้อ ห้วยซ้อ "
8 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว บ้านแม่แอบ "
9 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลบ้านแซว ป่าตึง "

10 เชียงราย เชียงแสน เทศบาลต าบลเวียง บ้านห้วยเกี๋ยง "
11 เชียงราย ดอยหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลโชคชัย แม่บงใต้ "
12 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านสันสะอาด "
13 เชียงราย พญาเม็งราย เทศบาลต าบลไม้ยา บ้านห้วยก้างนาล้อม "
14 เชียงราย พญาเม็งราย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เปา สบเปาใหม่ หมู่ที ่ 14 "
15 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลทรายขาว หนองผักจิก "
16 เชียงราย พาน องค์การบริหารส่วนต าบลทานตะวัน ห้วยบงใต้ "
17 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลดอยฮาง ผาเสริฐพัฒนา "
18 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลบ้านดู่ บ้านโป่งพระบาท "
19 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย บ้านสันทรายยาว "
20 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลป่าอ้อดอนชัย บ้านหนองหม้อ "
21 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว บ้านพนาสวรรค์ "
22 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลแม่ยาว บ้านอาด่ี "
23 เชียงราย เมืองเชียงราย เทศบาลต าบลสันทราย ร่องก๊อ "
24 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลริมกก ฟาร์มสัมพันธ์กิจ "
25 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยชมภู บ้านจะคือ "
26 เชียงราย เมืองเชียงราย องค์การบริหารส่วนต าบห้วยชมภู ปางตะไคร้ "
27 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก บ้านแม่ลาก "
28 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก ผ่านศึก "
29 เชียงราย แม่จัน เทศบาลต าบลป่าซาง แม่สลอง "
30 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย บ้านบูซอ "

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่58 

ระหว่ำงวันที ่21 - 27 พฤศจิกำยน 2561

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

เอกสาร 2 
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31 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย บ้านพญาไพรลิทู่ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
32 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลเทอดไทย บ้านห้วยหม้อ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
33 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง บ้านสวนป่า บุคลากรทางการศึกษา 
34 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟา้หลวง บ้านสามัคคีเก่า และ/หรือบุคลากรของ อปท.
35 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองนอก บ้านป่าคาสุขใจ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

36 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านผาเด่ือ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

37 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน บ้านมะหินกอง "
38 เชียงราย แม่ฟ้าหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลแมส่ลองใน บ้านห้วยหยวกป่าโซ "
39 เชียงราย แม่ลาว เทศบาลต าบลดงมะดะ ห้วยหวาย "
40 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลท่าก๊อ บ้านป่าถ่อน "
41 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลปา่แดด ศรีดอนมูล "
42 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 1 (อิตาเลียนไทยอุปถัมภ)์ "
43 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี ทุง่พร้าว(มูเซอ)ม.7 "
44 เชียงราย แม่สรวย องค์การบริหารส่วนต าบลวาวี บ้านปางกิ่ว "
45 เชียงราย เวียงแก่น เทศบาลต าบลท่าข้าม บ้านวังผา "
46 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ บ้านห้วยกุ๊ก "
47 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ บ้านอยู่สุข "
48 เชียงราย เวียงแก่น องค์การบริหารส่วนต าบลปอ ร่มฟ้าผาหม่น "
49 เชียงราย เวียงชัย เทศบาลต าบลดอนศิลา ชัยพฤกษ์ "
50 เชียงราย เวียงเชียงรุ้ง องค์การบริหารส่วนต าบลดงมหาวัน บ้านร่องหวาย "
51 เชียงราย เวียงป่าเป้า เทศบาลต าบลป่าง้ิว วัดฮ่างต่ า "
52 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลแมเ่จดีย์ใหม่ โรงเรียนบ้านเมืองน้อย "
53 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี บ้านโป่งเหนือ "
54 เชียงราย เวียงป่าเป้า องค์การบริหารส่วนต าบลสันสลี โป่งนก "
55 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ มัสยิดวาลียาดีน "
56 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลจวบ โรงเรียนบ้านโคก "
57 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลบูกิต มัสยิดบูเกะตาโมง "
58 นราธิวาส เจาะไอร้อง องค์การบริหารส่วนต าบลมะรือโบออก มัสยิดบองอจูโว๊ะ "
59 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลบาเระใต้ มัสยิดกือแลแมเราะ "
60 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ ปะลุกาสาเมาะ "
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61 นราธิวาส บาเจาะ องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุกาสาเมาะ มัสยิดปะลุกาแปเราะ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
62 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร มัสยิดอัดดีนียะห์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
63 นราธิวาส ยี่งอ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบายะ มัสยิดดาริลคอยรียะห์ บุคลากรทางการศึกษา 
64 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลฆอเลาะ โรงเรียนบ้านต าเสา และ/หรือบุคลากรของ อปท.
65 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ดง มัสยิดจะมาแกะ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

66 นราธิวาส แว้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเอราวณั แอแว หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

67 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร มัสยดิดารุสสลาม(กาเยาะมาตี) "
68 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร มัสยิดดารุสสลาม(ตาลอ) "
69 นราธิวาส ศรีสาคร เทศบาลต าบลศรีสาคร มัสยิดอีบาดียะห์ "
70 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง สิรินธร 5 "
71 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงคีรี มัสยิดน ารอซียะห์ "
72 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง มัสยิดดารุลนายัต "
73 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลตะมะยูง มัสยิดมูไฮร์บาตูอิสลามียะห์ "
74 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร ก าปงปารู "
75 นราธิวาส ศรีสาคร องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสาคร ปาหนัน "
76 นราธิวาส สุคิริน เทศบาลต าบลสุคิริน เทศบาลต าบลสุคิริน "
77 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลเกียร์ ไอยามู "
78 นราธิวาส สุคิริน องค์การบริหารส่วนต าบลภเูขาทอง ภูเขาทอง "
79 นราธิวาส สุไหงโก-ลก เทศบาลต าบลปาเสมัส มัสยิดอัลญามีอียะห์ "
80 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนต าบลปูโยะ มัสยิดวาตอนียะห์ "
81 นราธิวาส สุไหงโก-ลก องค์การบริหารส่วนต าบลมูโนะ มัสยิดนูรุลยาบาล "
82 นราธิวาส สุไหงปาดี เทศบาลต าบลปะลุรู มัสยิดอัลอาลี "
83 นราธิวาส สุไหงปาดี องค์การบริหารส่วนต าบลปะลุรู ปะลุรู "
84 ปัตตานี ปะนาเระ องค์การบริหารส่วนต าบลดอน บ้านป่าสัก ม.6 "
85 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลกระเสาะ บ้านลางสาด  ม.1 "
86 ปัตตานี มายอ องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะยไิร บ้านเมืองยอน หมู่ 2 "
87 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ชุมชนคลองช้าง "
88 ปัตตานี เมืองปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี มสัยดินรุูลอสิลาม(กอืดาอาเนาะยอ) "
89 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลบาราโหม โรงเรียนบ้านปาเระ  หมู่ 2 "
90 ปัตตานี เมืองปัตตานี องค์การบริหารส่วนต าบลปะกาฮะรัง บ้านยือโม๊ะ "



ที่ จังหวัด อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชื่อศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ต ำแหน่งผู้เขำ้รับกำรอบรม

บัญชรีำยชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ศูนย์พัฒนำเดก็เล็ก ในสังกัดทีส่ำมำรถส่งบุคลำกรเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร "กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรสถำนศึกษำ ตำมกรอบหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พ.ศ. 2560" รุ่นที ่58 

ระหว่ำงวันที ่21 - 27 พฤศจิกำยน 2561

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

เอกสาร 2 

91 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลป่าไร่ วังกว้าง หมู่ที ่5 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
92 ปัตตานี แม่ลาน องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเต้ีย บ้านกูแปปูยู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
93 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลกอล า บ้านปูลากาซิง หมู่ที ่4 บุคลากรทางการศึกษา 
94 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเขาตูม บ้านจาเราะ หมู่ 2 และ/หรือบุคลากรของ อปท.
95 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลประจัน บ้านบราโอ  หมู่ที ่1 ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

96 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลปิตูมุดี บ้านชามู หมู่ 1 หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

97 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลเมาะมาวี บ้านเกาะบาตอ  หมู่ที ่5 "
98 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลยะรัง บ้านต้นทุเรียน หมู่ 6 "
99 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลวัด องค์การบริหารส่วนต าบลวดั "

100 ปัตตานี ยะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลสะนอ บ้านสะนอ หมู่ 1 "
101 ปัตตานี ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตอหลัง เทศบาลต าบล ตอหลัง "
102 ปัตตานี ยะหร่ิง เทศบาลต าบลตันหยง เทศบาลต าบล ตันหยง "
103 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลจะรัง องค์การบริหารส่วนต าบลจะรัง "
104 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ มัสยิดปุลากง "
105 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงดาลอ บ้านตือระ หมู่ที ่2 "
106 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ มัสยิดตาแกะกือดา "
107 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลบาโลย มัสยิดเวาหะยี "
108 ปัตตานี ยะหร่ิง องค์การบริหารส่วนต าบลแหลมโพธิ์ บ้านปาตาบุดี หมู่ 3 "
109 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลต าบลตะลุบัน บ้านปาตาตีมอ "
110 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน บ้านฮูแตกอแล "
111 ปัตตานี สายบุรี เทศบาลต าบลเตราะบอน มัสยิดตายุลอิสลาม "
112 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลตะบิง้ มัสยิดกูแบบาเดาะ "
113 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลบอืเระ บ้านซือบือแร หมู่ที ่4 "
114 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลแป้น บ้านแป้น  ม. 6 "
115 ปัตตานี สายบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลมะนังดาล า บ้านปละโล๊ะ หมู่ที ่1 "
116 ปัตตานี หนองจิก เทศบาลต าบลบ่อทอง ค่ายอิงคยุทธฯ   หมู่ที ่7 "
117 ปัตตานี หนองจิก เทศบาลต าบลบ่อทอง มัสยิดตะลาฆอบากง "
118 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลดาโต๊ะ บ้านเปีย๊ะ ม.1 "
119 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลตุยง บ้านโคกม่วง หมู่ที ่7 "
120 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลปุโละปุโย องค์การบริหารส่วนต าบลปโุละปโุย หมู่ที่ 4 "
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121 ปัตตานี หนองจิก องค์การบริหารส่วนต าบลลิปะสะโง บ้านกาเดาะ หมู่ที ่3 ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
122 พระนครศรีอยธุยา พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา เทศบาลเมืองอโยธยา(วดัพระญาติ) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
123 พัทลุง กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด นามะพร้าว บุคลากรทางการศึกษา 
124 พัทลุง กงหรา เทศบาลต าบลชะรัด มัสยิดมระโหม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
125 พัทลุง กงหรา องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเฉลิม บ้านคู ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

126 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลคลองใหญ่ บ้านโหล๊ะบ้า หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

127 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง บ้านทุง่เหรียง "
128 พัทลุง ตะโหมด เทศบาลต าบลควนเสาธง บ้านมาบ "
129 พัทลุง บางแก้ว เทศบาลต าบลบางแก้ว เทศบาลต าบลบางแก้ว "
130 พัทลุง บางแก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลนาปะขอ สิรินธร "
131 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อใหญ่ "
132 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบลวังไชย บ้านหัวหนอง "
133 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเวยีงชัย วัดบ้านจอมพระลาน "
134 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบลโคกก่อ หนองหิน "
135 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลนาข่า บ้านหนองเสียว-นาเสียว "
136 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบลเสือโกก้ สนาม "
137 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลค าบก วัดศรีอ้อมแก้ว "
138 มุกดาหาร ค าชะอี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ บ้านด่านช้าง "
139 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร เทศบาลต าบลนาโสก วัดบุปผาลี "
140 มุกดาหาร หว้านใหญ่ องค์การบริหารส่วนต าบลบางทรายน้อย ดาวเรือง "
141 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อคูอ บ้านแม่อูคอหลวง "
142 แม่ฮ่องสอน ขุนยวม องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อคูอ หย่อมบ้านแม่สุรินทร์น้อย "
143 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า บ้านแม่ลานา ม.1 "
144 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า บ้านไม้ลัน "
145 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลปางมะผ้า ผาเผือก "
146 แม่ฮ่องสอน ปางมะผ้า องค์การบริหารส่วนต าบลสบปอ่ง บ้านสบป่อง "
147 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลหมอกจ าแป่ วัดหมอกจ าแป "
148 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง ทุง่มะขามป้อม "
149 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง พะนอดี "
150 แม่ฮ่องสอน เมืองแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยโป่ง ห้วยโป่ง "
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151 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาหลวง ห้วยกู่ป๊ะ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
152 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ โป่งดอยช้าง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
153 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ แม่ต้อบใต้ บุคลากรทางการศึกษา 
154 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ แม่ต้อบเหนือ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
155 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านกาศ แม่หาร ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

156 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ บ้านช่างหม้อ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

157 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าแป๋ แม่อุมลองหลวง "
158 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง องค์การบริหารส่วนต าบลแม่เหาะ บ้านแม่สวรรค์น้อย "
159 ยโสธร ไทยเจริญ องค์การบริหารส่วนต าบลส้มผ่อ เหล่าหันทราย "
160 ยโสธร มหาชนะชัย องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง วัดบ้านพลไว "
161 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลเขื่องค า วัดปัจฉิมมาวาส "
162 ยโสธร เมืองยโสธร องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ วัดหนองขอน "
163 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลบุง่ค้า หนองเลิงค า "
164 ยโสธร เลิงนกทา เทศบาลต าบลห้องแซง ห้องแซง "
165 ยะลา ธารโต องค์การบริหารส่วนต าบลแม่หวาด วังไทร "
166 ยะลา บันนังสตา องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะปเูต๊ะ บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน "
167 ยะลา เบตง องค์การบริหารส่วนต าบลตาเนาะแมเราะ บ้านบ่อน้ าร้อน "
168 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบลท่าสาป นูรุลฮูดา "
169 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา ชุมชนห้าแยกก าปงบาโงย "
170 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลนครยะลา ตลาดเก่า "
171 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก ตรีมิตร "
172 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลเมืองสะเตงนอก มัสกัส "
173 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลบันนังสาเรง องค์การบริหารส่วนต าบลบนันงัสาเรง "
174 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง "
175 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน จาหนัน "
176 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลพร่อน บ้านตาสา "
177 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลยะลา องค์การบริหารส่วนต าบลยะลา "
178 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบลตาชี บ้านนอก "
179 ยะลา รามัน เทศบาลต าบลโกตาบารู มัสยิดอัลมูบารัค "
180 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลกอตอตือร๊ะ มัสยิดอิสลาฮุดดิน "
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181 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลเกะรอ มัสยิดตูรอฮิม ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
182 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลท่าธง ป่าบอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
183 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังพญา มัสยิดดารุลฮูดา บุคลากรทางการศึกษา 
184 ยะลา รามัน องค์การบริหารส่วนต าบลวังพญา มัสยิดอัลฟัลฮูลอามีลีน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
185 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย บ้านหนองแวง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

186 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย เทศบาลต าบลเกษตรวิสัย วัดป่ายาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

187 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลก าแพง วัดสระหงษ์ "
188 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเกษตรวิสัย บ้านโพนงอย หมู่ที ่11 "
189 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลดงคร่ังน้อย วัดสุทธิสุวรรณาราม "
190 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง วัดโพนสะอาด "
191 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าหลวง วันจันทรังษี "
192 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลดงแดง บ้านดงแดง "
193 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน เทศบาลต าบลหนองผือ หนองแอก "
194 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลขี้เหล็ก ส้มโฮงน้อย "
195 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลดอกล้ า หนองสระ-ตาจ่อย "
196 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลสระบัว วัดหนองหญ้ารังกา "
197 ร้อยเอ็ด ปทุมรัตต์ องค์การบริหารส่วนต าบลแสนสุข ต าบลแสนสุข บ้านท่าลาด "
198 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลค าพอุง บ้านภูเขาทอง "
199 ร้อยเอ็ด โพธิช์ัย เทศบาลต าบลเชียงใหม่ เทศบาลต าบลเชียงใหม่ "
200 ล าปาง เกาะคา เทศบาลต าบลล าปางหลวง ม้าเหนือ "
201 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกวา๋ว วัดปลายนาหลวง "
202 ล าปาง เมืองปาน องค์การบริหารส่วนต าบลหัวเมือง หัวเมือง "
203 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ศรีหมวดเกล้า "
204 ล าปาง เมืองล าปาง องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นแลง หัวทุง่ "
205 ล าปาง เสริมงาม เทศบาลต าบลเสริมซ้าย สบแม่ท า "
206 ล าปาง เสริมงาม องค์การบริหารส่วนต าบลเสริมขวา ปงหัวทุง่ "
207 ล าปาง ห้างฉัตร เทศบาลต าบลเมืองยาว สันก าแพง "
208 ล าพูน บ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนต าบลป่าพลู ห้วยแทง "
209 เลย ผาขาว เทศบาลต าบลท่าช้างคล้อง วัดสว่างเกาะแก้ว "
210 เลย ภูหลวง องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยสีเสียด วัดไพรสณฑ์พัฒนา "
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211 เลย เมืองเลย องค์การบริหารส่วนต าบลกกดู่ บ้านโป่งป่าต้ิว ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
212 เลย วังสะพุง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญา้ปล้อง วัดศรีอุบลพัฒนาราม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
213 เลย เอราวัณ เทศบาลต าบลเอราวัณ หมู่ที ่8 บุคลากรทางการศึกษา 
214 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพฒันา วัดค่ายนิคม และ/หรือบุคลากรของ อปท.
215 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที ่1 ปรือใหญ่ ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

216 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลปรือใหญ่ หมู่ที ่6 โนนสมบูรณ์ หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

217 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนต าบลโสน วัดบ้านอาวอย "
218 ศรีสะเกษ ขุนหาญ เทศบาลต าบลกันทรอม หมู่ที ่2 จองกอ "
219 ศรีสะเกษ ขุนหาญ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยจนัทร์ หมู่ที ่5 น้ าตกห้วยจันทร์ "
220 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลคูบ วัดหนองแวง "
221 ศรีสะเกษ น้ าเกล้ียง องค์การบริหารส่วนต าบลตองปดิ วัดบัวระรมย์ "
222 ศรีสะเกษ โนนคูณ องค์การบริหารส่วนต าบลบก วัดหัวเหล่า "
223 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลกู่ วัดบ้านพอก "
224 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรงปราสาท หมู่ที ่2 ส าโรงปราสาท "
225 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเชียงทนู วัดศาลา "
226 สงขลา ระโนด องค์การบริหารส่วนต าบลระวะ วัดพังตรี "
227 สงขลา สะบ้าย้อย องค์การบริหารส่วนต าบลธารคีรี มัสยิดสุโสะ "
228 สงขลา หาดใหญ่ เทศบาลต าบลน้ าน้อย โรงเรียนวัดท่านางหอม "
229 สุราษฎร์ธานี ไชยา องค์การบริหารส่วนต าบลปากหมาก โรงเรียนวัดวิโรจนราม "
230 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลคลองปราบ เทศบาลต าบลคลองปราบ "
231 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลท่าชี องค์การบริหารส่วนต าบลท่าชี "
232 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลต าบลพรุพี โรงเรียนบ้านควนเนียง "
233 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร เทศบาลเมืองนาสาร ห้วยมุด "
234 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนต าบลควนสุบรรณ ควนสุบรรณ "
235 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่เตา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งเตา "
236 สุราษฎร์ธานี พนม เทศบาลต าบลคลองชะอุ่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กโรงเรียนบา้นอนโุณทยั "
237 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลต้นยวน โรงเรียนวัดปากตรัง "
238 สุราษฎร์ธานี พนม องค์การบริหารส่วนต าบลพลูเถื่อน องค์การบริหารส่วนต าบลพลูเถื่อน "
239 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรขึง ไสท้อน "
240 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลไทรโสภา บ้านราษฏร์พัฒนา "
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241 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินเจริญ โรงเรียนวัดบางก ายาน ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
242 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน บ้านคลองน้ าเย็น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
243 สุราษฎร์ธานี พระแสง องค์การบริหารส่วนต าบลสินปุน เมรัย บุคลากรทางการศึกษา 
244 สุราษฎร์ธานี พุนพิน เทศบาลเมืองท่าข้าม บนควน และ/หรือบุคลากรของ อปท.
245 สุราษฎร์ธานี วิภาวดี องค์การบริหารส่วนต าบลตะกุกเหนือ เทพนิมิตร ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

246 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลเพี้ยราม ระกาไกรศร หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

247 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลราม วัดตุงคนิวาส "
248 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลราม วัดบรมสุข "
249 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสลักได บ้านตระแบก "
250 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลสวาย วัดศิลาราม "
251 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง เด็กรักป่าแสลงพันธ์ "
252 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลกดุขาคีม ล าเพิญ "
253 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแรด บ้านหนองหิน "
254 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลทับใหญ่ บ้านโพธิ์ "
255 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ องค์การบริหารส่วนต าบลธาตุ "
256 สุรินทร์ รัตนบุรี องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเขียว วัดอุทุมพรน้ าเขียว "
257 หนองบัวล าภู ศรีบุญเรือง องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวใต้ บ้านดอนปอ-โนนอุดมพัฒนา "
258 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา เทศบาลต าบลสุวรรณคูหา วัดสว่างกุงทอง "
259 หนองบัวล าภู สุวรรณคูหา องค์การบริหารส่วนต าบลกุดผ้ึง ทรายทอง "
260 อ่างทอง ไชโย เทศบาลต าบลไชโย อนุบาลวัดสระเกษ "
261 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อนอ้ย บ้านค าน้อย "
262 อ านาจเจริญ หัวตะพาน องค์การบริหารส่วนต าบลสร้างถ่อนอ้ย บ้านโนนแคน "
263 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ บ้านค าบอน "
264 อุดรธานี ไชยวาน องค์การบริหารส่วนต าบลค าเลาะ หนองแวงตาด "
265 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง สว่าง "
266 อุดรธานี นายูง เทศบาลต าบลนายูง ห้วยเวียงงาม "
267 อุดรธานี บ้านดุง องค์การบริหารส่วนต าบลอ้อมกอ วัดศรีชมชื่น "
268 อุดรธานี บ้านผือ เทศบาลต าบลบ้านผือ บ้านถ่อน "
269 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลจ าปาโมง วัดจักเสตตาราม "
270 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน วัดโพธิศ์รีวิลัย "
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271 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองพาน วัดโพธิสมภรณ์ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
272 อุดรธานี บ้านผือ องค์การบริหารส่วนต าบลหายโศก วัดป่าล าดวน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
273 อุดรธานี ประจักษ์ศิลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบลนาม่วง บ้านโนนสา บุคลากรทางการศึกษา 
274 อุดรธานี พิบูลย์รักษ์ องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย วัดมงคลสวัสด์ิ และ/หรือบุคลากรของ อปท.
275 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ วัดบ าเพ็ญสมญานุกูล ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

276 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ วัดบุญสวาท หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

277 อุดรธานี เพ็ญ เทศบาลต าบลบ้านธาตุ วัดศรีเจริญโพนบก "
278 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลจอมศรี บ้านหนองบ่อ "
279 อุดรธานี เพ็ญ องค์การบริหารส่วนต าบลเตาไห บ้านคอนสวรรค์ "
280 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน โรงเรียนบ้านหนองน้ าเค็ม "
281 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงยืน วัดธาตุมังคลาราม "
282 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า หนองนาค า "
283 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนาค า หนองไผ่ "
284 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น สูงแคน "
285 อุดรธานี เมืองอุดรธานี องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น หมูม่นพัฒนา "
286 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว โรงเรียน บ้านนาตาด-นาโปร่ง "
287 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลบะยาว โรงเรียนบ้านนานกชมุนาชมุพร "
288 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลผาสุก โรงเรียนผาสุกประชานุกูล "
289 อุดรธานี วังสามหมอ เทศบาลต าบลหนองหญ้าไซ
 โรงเรียน หนองหญ้าไซ "
290 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง โรงเรียนบ้านท่าลาด "
291 อุดรธานี วังสามหมอ องค์การบริหารส่วนต าบลค าโคกสูง วัดบัวระพา "
292 อุบลราชธานี เดชอุดม องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเดช วัดแขมเจริญ "
293 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง "
294 อุบลราชธานี นาจะหลวย องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นตูม ศูนยอ์บรมเด็กกอ่นเกณฑ์ในวัดบ้านดอนยาว "
295 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลกองโพน ไหล่ธาตุ "
296 อุบลราชธานี นาตาล องค์การบริหารส่วนต าบลพังเคน วัดสิงห์ทองสุภารักษ์ (สาขามงคลศรี) "
297 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลโดมประดิษฐ์ บ้านหนองครก "
298 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลบุเปือย วัดบ้านเปือย "
299 อุบลราชธานี น้ ายืน องค์การบริหารส่วนต าบลยาง บ้านโนนป่าเลา "
300 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลคอแลน บ้านป่าแขม "
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301 อุบลราชธานี บุณฑริก เทศบาลต าบลนาโพธิ์ โนนเขืองโนนเจริญ ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก 
302 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลโนนค้อ บ้านหนองยู ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อปท.
303 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสะโน บ้านโนนเลียง บุคลากรทางการศึกษา 
304 อุบลราชธานี บุณฑริก องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยข่า ค าบาก และ/หรือบุคลากรของ อปท.
305 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิไ์ทร บ้านท่าช้าง ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการบริหารจดัการ

306 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลต าบลโพธิศ์รี บ้านโนนข่า-โนนยาง หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย

307 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร วัดสวนสวรรค์ "
308 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบลดอนจกิ บ้านม่วงฮี "
309 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลม่วงใหญ่ วัดสิงขาร "
310 อุบลราชธานี โพธิไ์ทร องค์การบริหารส่วนต าบลสารภี พะลอง "
311 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ วัดเวฬุวัน "
312 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ใหญ่ วัดแสงไผ่ "
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********************************** 

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 
 

 

 



-2- 
 

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 58 
ระหว่างวันที่  21 - 27 พฤศจิกายน  2561 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี มหาดไทย 

อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

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

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

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

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

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

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

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

หมายเหต ุ 1. ส่งแฟกซ์ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 
             หรือส่งทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com  
  2. กรุณาช าระค่าลงทะเบียน 11,900 บาท/คน ก่อนการฝึกอบรม โดยสั่งจ่ายเช็คในนาม       
       สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
  3. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
                        นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0191 หรือนายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง 09-0678-0177 
     
   

เอกสาร 3 

mailto:nongsoosoo@hotmail.com


พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุ่นที ่58 
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 ่58                
 

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 
 


