
 

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “หลักสูตรใหม่: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551” ระดับประถมศึกษา  

(กลุม่สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม) 

 

หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความส าคญัและได้ปรับปรุงพฒันาหลกัสตูร ของผู้ เรียนในกลุ่มสาระ

การเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม เพ่ือพัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ผู้ เรียนเกิดคุณลกัษณะอนัพึงประสงค์แห่ง

ศตวรรษท่ี 21 มีคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมระดับสากล สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ อันเป็นการ

เสริมสร้างศกัยภาพของคนในชาติให้มีขีดความสามารถในการแข่งขนัในอนาคต ซึง่สอดคล้องกบันโยบายประเทศ

ไทย 4.0 และยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

เพ่ือสอดรับกับนโยบายดงักล่าว ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับ

หลักการ และแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาท่ีก าหนดไว้ในมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีว้ัด     

(ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 ทัง้ด้านการเปลี่ยนแปลง

การจดักลุม่สาระการเรียนรู้ โครงสร้างรายวิชา และมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั ฯลฯ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบตัิจริง

ให้เหมาะสมกับบริบทและจุดเน้นของสถานศึกษาของตน สามารถจัดการเรียนการสอนในชัน้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ เรียน อันจะน าไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธ์ิและการพัฒนาคุณภาพ

การศกึษาอย่างแท้จริง  
  

 บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ในฐานะองค์กรเอกชนท่ีผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ       

มาอย่างต่อเน่ืองกว่า 85 ปี ตระหนักถึงความส าคญัดังกล่าว จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 

“หลักสูตรใหม่: มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวั้ด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา” โดยมุ่งหวังให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ 

สามารถออกแบบและจดัการเรียนการสอนได้ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตาม

หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกบัเป้าหมายภายใต้

นโยบายการศกึษาของกระทรวงมหาดไทย 

 

 



 

 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรับปรุง  

 พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

2. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ และสามารถจดัการเรียนการสอน 

 ในชัน้เรียน ให้เหมาะสมกบับริบทห้องเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

    

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหารและครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์, กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

และ กลุม่สาระการเรียนรู้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันาธรรม (ระดบัประถมศกึษา) 

 จ านวน 250 ท่าน 

 

วิทยากร 

วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ และวิทยากร จากบริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากดั 

 

ระยะเวลาและสถานที่ 

ระยะเวลา 1 วนั โดยต้นสงักดัเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาและสถานท่ีตามความเหมาะสม 

 

กรอบเนือ้หาสาระ 

1. มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา      

 ขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551  

3.  แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอน เพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิผู้ เรียน 

4. Workshop: การออกแบบและจดักิจกรรมการเรียนการสอน  

5. การน าเสนอผลงาน และการประเมินผลการเรียนรู้ 

6. Micro Teaching  

 

การประเมินผล 

1. สงัเกตความสนใจของผู้ เข้าร่วมอบรม 

2. การประเมินผลความพงึพอใจด้วยแบบประเมิน 

 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูร

แกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2551 ได้อย่างถูกต้อง สามารถพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา ออกแบบ

การเรียนรู้ ตลอดจนจัดการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับบริบทห้องเรียนของตนอย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะเกิด

ประโยชน์สงูสดุต่อผู้ เรียน และสามารถยกระดบัคุณภาพการศกึษาได้ตรงตามเป้าหมายภายใต้นโยบายการศกึษา

ของกระทรวงศกึษาธิการ 

 

ตารางอบรม 

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. การพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) 

ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

ห้อง A: กลุม่สาระการเรียนรู้ 

คณิตศาสตร์ 

ห้อง B: กลุม่สาระการเรียนรู้ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ห้อง C: กลุม่สาระการเรียนรู้ 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

10.45 – 12.00 น. - มาตรฐานการเรียนรู้และตวัชีว้ดั (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้

พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 

- แนวทางการออกแบบการเรียนรู้ และการจดัการเรียนการสอนเพ่ือยกระดบัผลสมัฤทธ์ิ ผู้ เรียนตาม

เปา้หมายหลกัสตูรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. 2560 

12.00 –13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 –16.00 น. Workshop: การออกแบบและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

สอนคณิตศาสตร์ด้วย CPA และ 

Bar Model ตามแนวทางสิงคโปร์ 

สอนวิทยาการค านวณด้วยกิจกรรม 

Unplugged Coding 

Geo-Literacy กับกระบวนการและ

ทักษะภมิูศาสตร์  

 น าเสนอผลงาน 

  การประเมินผลการเรียนรู้ 

 Micro Teaching  

 น าเสนอผลงาน 

  การประเมินผลการเรียนรู้ 

 Micro Teaching 

 น าเสนอผลงาน 

  การประเมินผลการเรียนรู้ 

 Micro Teaching 

16.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง และจบการอบรม 

 


