โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “หลักสูตรใหม่ : มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชีว้ ัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551” ระดับประถมศึกษา
(กลุม่ สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ , วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)

หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงมหาดไทย เล็งเห็นถึงความสาคัญและได้ ปรับปรุ งพัฒนาหลักสูตร ของผู้เรี ยนในกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู้ คณิ ตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรี ยนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์แห่ง
ศตวรรษที่ 21 มีคุณ ภาพและมาตรฐานทัดเที ยมระดับสากล สามารถดารงชี วิต ได้ อย่ างมีคุณ ภาพ อันเป็ น การ
เสริ มสร้ างศักยภาพของคนในชาติให้ มีขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนาคต ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 และยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
เพื่อสอดรั บกับนโยบายดังกล่าว ผู้บริ หารสถานศึกษาและครู ผ้ ูสอน จึงต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจเกี่ยวกับ
หลัก การ และแนวทางการบริ ห ารจัดการหลัก สูตรสถานศึก ษาที่ กาหนดไว้ ใ นมาตรฐานการเรี ย นรู้ และตัวชี ว้ ัด
(ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ทังด้
้ านการเปลี่ยนแปลง
การจัดกลุม่ สาระการเรี ยนรู้ โครงสร้ างรายวิชา และมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด ฯลฯ เพื่อนาไปสู่การปฏิบตั ิจริ ง
ให้ เหมาะสมกับ บริ บทและจุดเน้ นของสถานศึก ษาของตน สามารถจัดการเรี ย นการสอนในชัน้ เรี ย นได้ อย่ างมี
ประสิทธิ ภาพ และเกิ ดประโยชน์ สูงสุดกับผู้เรี ยน อันจะนาไปสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอย่างแท้ จริ ง
บริ ษัท อัก ษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากั ด ในฐานะองค์ ก รเอกชนที่ ผ ลิตสื่อการเรี ย นการสอนที่ มีคุณภาพ
มาอย่างต่อเนื่ องกว่า 85 ปี ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ จัดโครงการอบรมเชิ งปฏิบัติการ หลั กสู ตร
“หลักสูตรใหม่ : มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชีว้ ัด (ฉบับปรั บปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา” โดยมุ่งหวังให้ ครู ผ้ ูสอนมีความรู้ ความเข้ าใจ
สามารถออกแบบและจัดการเรี ยนการสอนได้ ตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ สอดรับกับเป้าหมายภายใต้
นโยบายการศึกษาของกระทรวงมหาดไทย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและครู ผ้ สู อนมีความรู้ ความเข้ าใจ มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุ ง
พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและครู ผ้ สู อนมีแนวทางในการออกแบบการเรี ยนรู้ และสามารถจัดการเรี ยนการสอน
ในชันเรี
้ ยน ให้ เหมาะสมกับบริ บทห้ องเรี ยนของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้บริ หารและครู ผ้ สู อน กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ , กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
และ กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ สงั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนาธรรม (ระดับประถมศึกษา)
จานวน 250 ท่าน
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และวิทยากร จากบริ ษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด
ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลา 1 วัน โดยต้ นสังกัดเป็ นผู้กาหนดระยะเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสม
กรอบเนือ้ หาสาระ
1. มาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551
3. แนวทางการออกแบบการเรี ยนรู้ และการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ผ้ เู รี ยน
4. Workshop: การออกแบบและจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
5. การนาเสนอผลงาน และการประเมินผลการเรี ยนรู้
6. Micro Teaching
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจของผู้เข้ าร่ วมอบรม
2. การประเมินผลความพึงพอใจด้ วยแบบประเมิน

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ครู ผ้ สู อน มีความรู้ ความเข้ าใจมาตรฐานการเรี ยนรู้ และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ อย่างถูกต้ อง สามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ออกแบบ
การเรี ยนรู้ ตลอดจนจัดการเรี ยนการสอนได้ เหมาะสมกับบริ บทห้ องเรี ยนของตนอย่างมีประสิทธิ ภาพ อันจะเกิ ด
ประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยน และสามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาได้ ตรงตามเป้าหมายภายใต้ นโยบายการศึกษา
ของกระทรวงศึกษาธิการ
ตารางอบรม
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน พุทธศักราช 2551

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

ห้ อง A: กลุม่ สาระการเรียนรู้

ห้ อง B: กลุม่ สาระการเรียนรู้

ห้ อง C: กลุม่ สาระการเรี ยนรู้

คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10.45 – 12.00 น. - มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี ้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้
พื ้นฐาน พุทธศักราช 2551
- แนวทางการออกแบบการเรี ยนรู้ และการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ผู้เรี ยนตาม
เป้าหมายหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560
12.00 –13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –16.00 น.

Workshop: การออกแบบและการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน

สอนคณิตศาสตร์ ด้วย CPA และ
Bar Model ตามแนวทางสิงคโปร์

สอนวิทยาการคานวณด้ วยกิจกรรม
Unplugged Coding

Geo-Literacy กับกระบวนการและ
ทักษะภูมิศาสตร์

 นาเสนอผลงาน

 นาเสนอผลงาน

 นาเสนอผลงาน

 การประเมินผลการเรี ยนรู้

 การประเมินผลการเรี ยนรู้

 การประเมินผลการเรี ยนรู้

 Micro Teaching

 Micro Teaching

 Micro Teaching

16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และจบการอบรม

