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หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้ มีนโยบายให้ มีการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยอย่างจริ งจัง และต่อเนื่อ งโดยได้
ตังคณะท
้
างานพิจารณาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เพื่อปรับปรุ งให้ สอดคล้ อ งกับสภาพการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เป็ นหลักสูตรสาหรั บสถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง นาไปใช้ เป็ นกรอบและทิศทางในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ได้ มาตรฐานตามจุดหมายหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่กาหนดเป้าหมายในการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ มีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เป็ นคนดี มีวินยั สานึกในความเป็ นไทย
และมีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต
จากเหตุผลดังกล่าวจึงจาเป็ นอย่างยิ่งที่ผ้ บู ริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ สู อน และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับการนาหลักสูตร
ไปปฎิ บัติจะต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจ เกี่ ยวกับ ความสาคัญ ที่ กาหนดไว้ ในหลักสูตร เพื่ อให้ การจัดการศึกษา
ปฐมวัยที่ต้องพัฒนาเด็กตังแต่
้ แรกเกิด – 6 ปี ให้ มีพฒ
ั นาการด้ านร่ างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ที่
เหมาะสมกับวัย ความสามารถและความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็ นการเตรี ยมความพร้ อมที่จะเรี ยนรู้ และสร้ าง
รากฐานชี วิตให้ พัฒ นาเด็กปฐมวัยไปสู่ความเป็ นมนุษย์ ที่สมบรู ณ์ เป็ น คนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ และมีความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ครอครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 45
บริ ษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด ในฐานะองค์กรเอกชนที่ ผลิตสื่อการเรี ยนรู้ ให้ แก่ครู และนักเรี ยน
ตระหนักถึงการมีสว่ นร่ วมในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริ มให้ ครู มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรี ยนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพให้ แก่นกั เรี ยน จึงได้ จดั ทาโครงการอบรมเชิงปฎิบตั ิการ “หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560
: สู่การนาไปปฎิบตั ิจริ งของสถานศึกษาและครู ผ้ สู อน” ขึ ้น เพื่อให้ สถานศึกษา สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ตลอดจน
ครู ผ้ ูสอนทุกสังกัดมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ ยวกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 และสามารถนา
หลักสูตรนี ้ไปใช้ โดยปรับปรุ งให้ เหมาะสมกับเด็กและบริ บทท้ องถิ่นนันๆ
้

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ครู ผ้ สู อนได้ มีความรู้ ความเข้ าใจตลอดจนสามารถทบทวนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช
2546 ให้ มี ความสอดคล้ อ งทัน ต่อการเปลี่ ย นแปลง เพื่ อการพัฒ นาไปสู่ห ลัก สูตรการศึก ษาปฐมวัย
พุทธศักราช 2560
2. เพื่ อ ให้ ค รู ผ้ ูส อนสามารถตัง้ เป้ าหมายในการพัฒ นาคุณ ภาพเด็ก และกระบวนการจัดการหลัก สูต ร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ที่นาไปสูก่ ารปฎิบตั ิได้ อย่างหมาะสม
3. เพื่อให้ ครู ผ้ ูสอนสามารถจัดกิ จกรรมเสริ มสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับการพัฒนาศักยภาพ
รอบด้ านของเด็กปฐมวัย
4. เพื่อให้ ครู ผ้ สู อนสามารถออกแบบสื่อการเรี ยนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยได้ อย่างเหมาะสม
เป้ าหมาย
ผู้บริ หารสถานศึกษา ผู้บริ หารสถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย หัวหน้ าฝ่ ายวิชาการ ครู ผ้ สู อน
จานวน 250 คน
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและคณะวิทยากร จาก บริ ษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด
กรอบเนือ้ หา
1. ที่มาของการปรับปรุ งหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. โครงสร้ าง และกรอบทิศทางการปฎิบตั ิที่สอดคล้ องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
3. การจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่สอดคล้ องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
4. การออกแบบสื่อการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรี ยนปฐมวัยตามแนวคิด Active Learning
5. การวัดและประเมินผลตามสภาพจริ งของผู้เรี ยนระดับปฐมวัย
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจของผู้เข้ ารับการอบรม
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยแบบประเมิน
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผู้บริ หารสถานศึกษา สถานศึกษาพัฒนาเด็กปฐมวัย และผู้ ที่ เกี่ยวข้ องมีความรู้ ความเข้ าใจสามารถ
นาแนวทางที่ได้ รับไปถ่ายทอดและปรับปรุ งในการจัดการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 เพื่อความ
สอดคล้ องกับการจัดการเรี ยนการสอนในห้ องเรี ยนได้ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสามารถพัฒนา
ตนเองได้ อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาลักษณะอันพึงประสงค์ให้ ตรงตามเป้าหมายของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
หลักสูตร การศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 : สู่การนาไปปฏิบัตจิ ริงของสถานศึกษา
และครู ผ้ ูสอน
กาหนดการอบรม
08.30-09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การสร้ างความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560

10.30 -10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 - 12.00 น.

Workshop: กิจกรรมเสริ มสร้ างประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาศักยภาพรอบด้ านของเด็กปฐมวัย ที่สอดคล้ องกับหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

Workshop: กิจกรรมการออกแบบสื่อการเรี ยนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ตามแนวคิด Active Learning

15.00 – 15.30 น.

นาเสนอผลงาน และMirco Teaching

15.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
จบการอบรม

หมายเหตุ: ช่วงเวลาการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

