หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”
(Training program : Administration of School Curriculum : Elementary Education Curriculum)
**********************************
๑.ปรัชญา มุ่งพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
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
ครู และผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาขององค์ กรปกครองท้ องส่ ว นถิ่ นต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจ และ
ความสามารถในการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ระดับการศึกษาปฐมวัย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของวิถีโลกและประเทศที่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาตาม
กรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยในบริบทที่หลากหลาย ตลอดจนการเชื่อมโยงมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติ
กับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัยให้สอดคล้องและมีมาตรฐาน สามารถนาไปใช้ในการบริหาร
จัดการได้ตรงเป้าหมายอย่างมีทิศทางที่ชัดเจน
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยโดยความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เห็นความจาเป็นที่ต้องพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา
โดยยึดหลักการของการเชื่อมโยงครูและหลักสูตรแกนกลางลงสู่หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
เพื่อการบริหารจัดการหลัก สูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพมาสู่การพัฒนาหลักสูตร
เพื่อการฝึกอบรม
๓.วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
มีสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
๓.๑ วิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อศึกษาข้อมูลความรู้ระดับการศึกษาปฐมวัย
๓.๒ ประยุกต์ความรู้และประสบการณ์เพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาตามกรอบหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐
๓.๓ สถานศึกษามีความสามารถในการนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการสถานศึกษา
๓.๔ นาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยเพื่อรับการวิพากษ์ ข้อเสนอบนฐานวิชาการ

-2๔. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ ครูและผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย
๔.๒ ได้หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ
๔.๓ เป็ นแนวทางในการพั ฒ นานั ก เรี ยนระดั บการศึกษาปฐมวัย ได้ รับ การจัด ประสบการณ์ ตาม
หลักสูตรสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย ที่สอดคล้องกับนโยบายของการศึกษาชาติตาม
บริบทท้องถิ่นและชุมชน
๕. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ครู/ครูผู้ช่วย/ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา
และ/หรื อบุ คลากรขององค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น ที่ได้รั บมอบหมายให้ รับ ผิ ดชอบในการบริ ห ารจั ดการ
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับการศึกษาปฐมวัย
๖. เนื้อหาหลักสูตร ระยะเวลาฝึกอบรม จานวน 7 วัน
คาอธิบายหลักสูตร
การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยศึกษาแนวโน้มการจัด
การศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย การเชื่อมโยงของมาตรฐานการเรียนรู้ระดับชาติกับการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การวางแผนดาเนินการใช้หลักสูตร การพัฒนาทักษะ
กระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย พัฒนาสื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัย การ
ปฏิบั ติตามวัฒ นธรรมท้องถิ่น และความเป็นไทยสาหรับเด็กปฐมวัย การกาหนดแนวทางวัดและประเมิน
พัฒนาการ การพัฒนาความสามารถในการคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย บทบาทผู้เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการหลักสูตรการนิเทศติดตามและการประเมินผลการดาเนินการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารทรัพยากร
เพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย การบริหารทรัพยากรเพื่อการจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ระดับปฐมวัย และการนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อรับการวิพากษ์
โครงสร้างหลักสูตรอบรม
1. แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัยในประเทศไทย
3 ชั่วโมง
- สภาการศึกษา
2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
3 ชั่วโมง
- สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น
3. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยสาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
3 ชั่วโมง
- สพฐ./มหาวิทยาลัยอื่น
4. การเชื่อมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะที่พึงประสงค์หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
3 ชั่วโมง
กับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- สพฐ.
5. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัย
3 ชั่วโมง
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-36. การกาหนดแนวทางการประเมินพัฒนาการตามหลักสูตร
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

7. การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

8. การพัฒนาความคิดรวบยอด การคิดเชิงเหตุผล การคิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

9. การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะสาหรับเด็กปฐมวัย
- อาจารย์จากมหาวิทยาลัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น /องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

10. การบริหารทรัพยากรเพื่อการใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กศ.)

3 ชั่วโมง

11. การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
- อาจารย์มหาวิทยาลัย
12. การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
- อ.ธวัช/อ.พิรัฐ

6 ชั่วโมง

13. การนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อการวิพากษ์
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3 ชั่วโมง

6 ชั่วโมง

หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560”
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วัน

09.00 – 12.00 น.

วันที่ 1

-

วันที่ 2

วิชา แนวโน้มการจัดการศึกษาปฐมวัย
ในประเทศไทย
ดร.จินตนา สุขสาราญ

วันที่ 3

วันที่ 4

วันที่ 5

วิชา การเชือมโยงมาตรฐานคุณสมบัติ สมรรถนะทีพึงประสงค์
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยกับหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย

อ.เอมอร รสเครือ
วิชา การพัฒนาทักษะกระบวนการ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสาหรับเด็กปฐมวัย
ดร.พรรณพิลาศ เกิดวิชัย
วิชา การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเสริมทักษะสาหรับเด็กปฐมวัย
ผศ.ดร.วิภาดา ประสารทรัพย์

12.00 –
13.00 น.

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 19.00 น.

รายงานตัวปฐมนิเทศ/แนะนาหลักสูตร
และการเตรียมความพร้อม
ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ / อ.ดวงพร แสงทอง

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุตากวาา 3 ปี
อ.ณัฐกา สุทธิธนกูล

วิชา หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สาหรับเด็กอายุ 3 – 6 ปี
รศ.ดร.กุลยา ตันติผลาชีวะ

วิชา การพัฒนาสือการเรียนรู้เพือการจัด
ประสบการณ์ระดับปฐมวัย
อ.ชมพูนุท ลิ้มเลิศมงคล

วิชา การกาหนดแนวทางการประเมิน
พัฒนาการตามหลักสูตร
รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์

วิชา การพัฒนาความคิดรวบยอดการคิดเชิง
เหตุผล การคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ผศ.สุพันธ์วดี ไวยรูป

สรุปประเด็นทางวิชาการ/
พบอาจารย์ที่ปรึกษา

วิชา การบริหารทรัพยากรเพือการใช้
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
ดร.คมศร วงษ์รักษา

วิชา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษา
ปฐมวัย
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน
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วัน
วันที่ 6

วันที่ 7

09.00 – 12.00 น.
วิชา การจัดทาหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ผอ.พิรัฐ พลภูมิรักษ์ และทีมงาน

การนาเสนอหลักสูตรสถานศึกษา
เพือการวิพากษ์

12.00 –
13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา

13.00 – 16.00 น.

16.00 – 19.00 น.

วิชา การจัดทาแผนการจัดประสบการณ์ปฐมวัยสาหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
ดร.ธวัชชัย รัตตัยญู และทีมงาน

พิธีปิดการศึกษาอบรม

เอกสาร 4
พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร

ใบแจงการชําระเงินคาเขารวมอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร : “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุนที่ 15
ชื่อ – สกุลของผูเขารับการฝกอบรม :
ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม :
ชื่อหนวยงาน :
อําเภอ :
จํานวนเงิน :

จังหวัด :
11,900 บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร

สวนของธนาคาร
สาขา
วันที่

Company Code : 9397 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร :“การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560” รุนที่ 15
รหัสหลักสูตร – รหัสรุน : (Ref.No.1) 8

6

5

0

1

5

ชื่อ – สกุลผูเขารับการฝกอบรม :
รหัสหนวยงาน : (Ref.No.2)

****ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรับอบรม ไดท่ี www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม******
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) :

11,900 บาท

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ) :

หนึ่งหมื่นหนึ่งพันเการอยบาทถวน
ลงชื่อผูนําฝาก

-

โทรศัพท ผูน าํ ฝาก
ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ ไดตกลงกับทางธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น

-

กรุณาชําระคาลงทะเบียนกอนการอบรม

-

สั่งจายเช็คในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

-

คาลงทะเบียนรวมคาที่พักและอาหาร

เอกสาร 3

แบบตอบรับการฝกอบรม
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
รุนที่ 15
ระหวางวันที่ 22 - 28 เมษายน 2561
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง 1) ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ................................................................................................................................................
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก...................................................................................................................
ตําแหนง....................................................................................................................................................( สังกัด อปท.)
ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก........................................................................................................................................................
สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………..........................................................................
อําเภอ............................................................................จังหวัด.......................................................................................
โทรศัพทมือถือ........................................................โทรศัพทสํานักงาน...........................................................................
หมายเหตุ 1. สงแฟกซ ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804
หรือสงทาง E-MAIL : nongsoosoo@hotmail.com
2. กรุณาชําระคาลงทะเบียน 11,900 บาท/คน กอนการฝกอบรม โดยสั่งจายเช็คในนาม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
3. รายงานตัวและปฐมนิเทศ ในวันที่ 22 เมษายน 2561 ตั้งแตเวลา 14.00 – 16.00 น.
(แตงกาย : เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา รองเทาหุมสน)
4. ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
นางสาวเสนาะ หามนตรี โทร.09-0678-0188 หรือนายศราวุธ สุวรรณรูป 09-0678-0187

เอกสาร 5

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม (กรุณาศึกษากอนเดินทาง)
๑. การรายงานตัว 14.00 – 16.00 น. ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง 1)
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
๒. การแตงกาย
ชุดเรียน ๑) วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว
2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา
ใสในวันอังคาร – วันศุกร
3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา
ใสระหวางวันที่ศึกษาอบรม
หมายเหตุ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีนโยบายในการสงเสริมการแตงกายดวยผาไทย/ผาพื้นถิ่น
ทุกวันอังคารของสัปดาห จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถิ่น มาดวย (ถามี)
๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม
๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให
4.๑ กระเปาเอกสาร ๑ ใบ
4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก
การชําระเงินคาลงทะเบียน เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย
ขอให อ งค กรปกครองส วนทอ งถิ่น ชํ าระโดยการโอนเงิน เขาบัญ ชีผา นทางการให บริการ
(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ
(Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร 865 รหัสรุน ………….
(Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ
รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)
** ตรวจสอบรหัสหนวยงานสําหรับอบรม ไดที่ www.lpdi.go.th ไปที่ รหัส อปท. สําหรับ ฝกอบรม **

(Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม

สิ่งที่ผูเขารับการอบรมตองเตรียมมา
หลักสูตร “การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560”
1. เอกสารหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ใชอยู
2. แผนการจัดประสบการณของตนเองที่ใชอยู
3. คอมพิวเตอรโนตบุค (ถามี) และลงไฟลขอมูล
(1) ไฟลขอมูลหลักสูตรสถานศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่ใชอยู
(2) ไฟลขอมูลแผนการจัดประสบการณของครู ผดด. ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
(3) ไฟลขอมูลตราศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/ภาพถายที่เปนเอกลักษณของศูนยพัฒนาเด็กเล็กของตนเอง

