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โครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร Work Shop & Presentation
หลักสูตร : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการ
หลักสูตรโตไปไม่โกงและการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /
ระบบหลักเกณฑ์และวิธกี ารประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กเพือ่ รองรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ (มาตรฐานใหม่) จากสมศ.
------------------------------------------------------------------------------------------------1.หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีสาระสําคัญในหมวด 5 มาตรา 54 ด้านการศึกษา
มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้อยู่ในการศึกษาภาคบังคับและจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ซึ่งถือ
เป็นทรัพยากรทุนมนุษย์ที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้การจะพัฒนาได้ต้องเริ่ม
จากกระบวนการเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจและฝึ ก อบรมผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งทั้ ง ระบบตั้ ง แต่ ส ถาบั น ครอบครั ว
ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นําองค์กรและผู้นําชุมชนให้มีความรู้ความสามารถและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องเพราะโอกาสและความท้าทายใหม่ในการบริ
ในการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 มีการปรับเปลี่ยนพลิกโฉมเพื่อ
ก้าวข้ามต่ออุปสรรคต่างๆ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ผู้บริหารการศึกษาและผู้นําท้องถิ่นจึงมีความจําเป็น
อย่างยิ่งต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติและแนวคิดใหม่ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในยุคไทยแลนด์4.0และ
การแข่ง ขันเสรีไร้พรมแดนบนฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้ง นี้ระบบการศึกษาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาและระบบบริหารการศึกษาต้องมีความเข้มแข็งควบคู่กันไปในทิศทางเดียวกันมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาที่ชัดเจนสนองตอบเป้าหมายบริบทชุมชนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทิศทางการบริหารประเทศ
ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและประชาคมอาเซียน
ศูน ย์บ ริก ารวิช าการ มหาวิ ท ยาลัย ศรี นคริน ทรวิ โรฒ ได้ ใ ห้ค วามสํ าคั ญต่ อ การพั ฒนากํ า ลัง คนในทุก มิ ติ
โดยเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน/ปฐมวัยและบุคลากรการศึกษาในระดับท้องถิ่นและขั้นพื้นฐานเพื่อให้มีการ
เติบโตอย่างเต็มศักยภาพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนผู้บริหารการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียนสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในโครงการหลักสูตรดังกล่าวฯ เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายต้นสังกัด แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการศึกษาระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ และนโยบายต่างๆของรัฐบาลด้านการศึกษา เด็กก่อนวัยเรียน/ปฐมวัยและบุคลากรการศึกษาใน
วันนี้จะเป็นพลเมืองแนวคิดใหม่ของสังคมไทยและสังคมโลกที่มีคุณภาพต่อไป
2. วัตถุประสงค์
2.1เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบและภารกิจงานตามมาตรฐานการดําเนินงาน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทัง้ 6/7ด้านและการจัดกิจกรรมทางวิชาการตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยรวมทั้งนโยบายด้านการศึกษาระดับมหภาคของรัฐบาลและข้อกฎหมายที่เกีย่ วข้องด้านการศึกษาใน
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2560
2.2 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ปีการศึกษา 2560 ) โดยใช้หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 เป็นแกนหลักในการพัฒนา
และบูรณาการกิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกงรวมถึงแนวการจัดกิจกรรมเตรียมประสบการณ์ตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.3เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (มาตรฐานใหม่) จาก สมศ.
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2.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กรในการรองรับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Local Performance Assessment LPA สถ.-อปท.) ด้านที4่ การบริการสาธารณะ/การประเมิน
ด้านการศึกษา
2.5 เพื่อสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันสู่เส้นทางการพัฒนาวิชาชีพต่อไป
3. กลุ่มเป้าหมาย
3.1 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ที่ปรึกษาฯ
3.2 ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ผู้อํานวยการสํานัก /
กองการศึกษา / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / ศึกษานิเทศก์ / นักบริหารการศึกษา / นักวิชาการศึกษา/
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
3.3 หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / ครูผู้ดูแลเด็ก / ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก / เจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน ศพด.
3.4 คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรหรือผู้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
3.5 พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหารเห็นสมควรเข้ารับการอบรม
4. วิทยากรโครงการ
หน่วยงาน :
ทีมวิทยากร :
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-อาจารย์ พิมภัทร์ จิตตยานันทกุล
เลขานุการกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
นักวิชาการด้านการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัย/ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
-อาจารย์ รุง่ ทิพย์ ชินกลาง / อาจารย์ทศั นีย์ เทีย่ งตรง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-อาจารย์ พีระนุช ศิริสาคร / อาจารย์ กิจพัฒน์ณกรณ์ สูงโคตร
วิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2560

5. รูปแบบการดําเนินงานจัดฝึกอบรม
บรรยายเนื้อหาหลักการ 40% เน้นการปฏิบัติจริง 60% โดยการแบ่งกลุ่มพร้อมยกตัวอย่างเป็นกรณีศึกษา Case Study และ
นําเสนองานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน
6. วันเวลาและสถานที่

รุ่นที่ 9 วันที่ 20 - 21
รุ่นที่ 10 วันที่ 27 - 28
รุ่นที่ 11 วันที่ 3 - 4
รุ่นที่ 12 วันที่ 10 - 11
รุ่นที่ 13 วันที่ 17 - 18

พฤษภาคม
พฤษภาคม
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน

2560 โรงแรม ศรีลําดวน จังหวัด ศรีสะเกษ
2560 โรงแรม ฟอร์จูนราชพฤกษ์ จังหวัด นครราชสีมา
2560 โรงแรม ริเวอร์ซติ ี้โฮเทล จังหวัด มุกดาหาร
2560 โรงแรม เพชรรัขต์ จังหวัด ร้อยเอ็ด
2560 โรงแรม อัศวรรณ จังหวัด หนองคาย
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7. ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม ท่านละ 3,900 (สามพันเก้าร้อยบาท) ประกอบด้วยค่าห้องประชุมสัมมนา
ค่าทีมงานวิทยากร ค่าอาหารว่าง ค่าอาหารกลางวัน ค่าเอกสารประกอบการอบรม ค่าแฟ้มเอกสาร เครื่องเขียน สมุด
โน้ต ค่าอุปกรณ์ประกอบการอบรม ค่ากระเป๋าเอกสาร CD ประกอบการอบรมพร้อมตัวอย่างงานฉบับแก้ไขได้สามารถ
นําไปปรับใช้ได้จริงในศูนย์ฯ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร (อัตราค่าลงทะเบียนนี้ไม่รวมค่าที่พักและอาหารเย็น) โดยใช้
งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม และสามารถเบิกจ่ายได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 หมวด 2 ข้อ 28 (1)
ค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง เบิกจ่ายจากต้นสังกัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559
8. ประโยชน์ทคี่ าดว่าจะได้รับ
8.1ผู้เข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและนํามาปรับใช้ในภารกิจงานของตนเองเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ตามมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทั้ง6/7ด้านและการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยรวมทัง้ นโยบายด้านการศึกษาระดับมหภาคของรัฐบาลและข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องด้านการศึกษาในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2560
8.2ผู้เข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและนํามาปรับใช้ในภารกิจงานของตนเองเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของตนเอง(ปีการศึกษา2560)โดยใช้หลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พ.ศ. 2546 เป็นแกนหลักในการพัฒนาและบูรณาการกิจกรรมตามหลักสูตรโตไปไม่โกง
8.3ผู้เข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเพิ่มมากขึ้นและนํามาปรับใช้ในภารกิจงานของตนเองเกี่ยวกับระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(มาตรฐานใหม่) จาก สมศ.
8.4ผู้เข้าอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจเพิ่มมากขึ้นในการร่วมพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับการประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment LPA สถ.-อปท.) ด้านที4่ การบริการสาธารณะ/
การประเมินด้านการศึกษา
8.5 ผู้เข้าอบรมได้มีเครือข่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันสู่เส้นทางการพัฒนาวิชาชีพต่อไป
9. การติดตามและประเมินผลโครงการ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาอบรมอย่างน้อย 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตรในการอบรมจาก
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
10. การชําระค่าลงทะเบียน
ชื่อบัญชี ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (บัญชีหลัก)
บัญชีเลขที่ ๙๘๒ – ๔ – ๑๔๑๑๐ – ๓
ธนาคารกรุงไทย สาขา มศว ประสานมิตร
(จํานวนเงิน 3,900 บาท สามพันเก้าร้อยบาท)
พร้อมส่งแฟ๊กซ์ยืนยันการชําระค่าลงทะเบียนที่เบอร์ ๐๒-๐๖๓ ๖๖๘๖ หรือทาง LINE : anurak.imd
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีหรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ : http://cas.swu.ac.th
คุณอนุรักษ์ โทรศัพท์ 090 - 9823661 LINE : anurak.imd
E-mail : anurak69@gmail.com
คุณอมรา โทรศัพท์ 063 - 5469269 LINE : apple.ama
E-mail : amara04210@gmail.com
คุณวรวิทย์ โทรศัพท์ 086 - 3689449 LINE : Gas2830
E-mail : diangsa2830@gmail.com
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กําหนดการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร Work Shop & Presentation
หลักสูตร : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยบูรณาการหลักสูตร
โตไปไม่โกงและการดําเนินงานตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ / ระบบ
หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสี่ (มาตรฐานใหม่) จากสมศ.
ทีมวิทยากร (สลับเปลีย่ น)
-อาจารย์ พิมภัทร์ จิตตยานันทกุล
เลขานุการกลุ่มการศึกษาท้องถิน่ 9 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
นักวิชาการด้านการศึกษาการประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-อาจารย์ รุง่ ทิพย์ ชินกลาง / อาจารย์ทศั นีย์ เที่ยงตรง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาหลักสูตรปฐมวัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
-อาจารย์ พีระนุช ศิริสาคร / อาจารย์ กิจพัฒน์ณกรณ์ สูงโคตร
วิทยากรเครือข่ายการจัดทําแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2560

ตารางอบรมวันที่ 1
เวลา
๐๘.๐๐ - ๐๙.๐๐
๐๙.๐๐ - ๐๙.๓๐

๐๙.๓๐ - ๑๐.3๐

๑๐.3๐ - ๑๐.45
๑๐.45 - ๑1.20

๑1.20 - ๑๒.๐๐

หัวข้อ

หมายเหตุ

ลงทะเบียน / รับเอกสาร / พิธเี ปิด
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานการดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2551
(เน้นมาตรฐานที่ 4 การดําเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้านการบริหารงานวิชาการและกิจกรรมตามหลักสูตร)
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับใหม่ พุทธศักราช 2560
สาระสําคัญในหมวดและมาตราที่เกีย่ วข้องด้านการศึกษา
- การเตรียมความพร้อมยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นโรงเรียนอนุบาล
(ศึกษาระเบียบ ข้อกฎหมาย แนวทางการจัดตัง้ กรณีตัวอย่างและวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ในการดําเนินการ ด้านแผนงาน คุณวุฒิบุคลากร และงบประมาณเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษาสี่ปี /ปรับปรุง )
- ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี
- แนวทางการดําเนินงานตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2546 และแนวทางจัด
กิจกรรมเตรียมประสบการณ์ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พักเบรก
- องค์ประกอบและขั้นตอนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
สําหรับเด็กอายุต่ํากว่า 3 ปี และ เด็กอายุ 3 – 5 ปี
-ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรคบเด็กสร้างชาติ “โตไปไม่โกง”
และการบูรณาการในหลักสูตรและการจัดกิจกรรม
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๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐

๑๔.๓๐ - ๑๔.45
๑๔.45 - ๑๖.15

พักรับประทานอาหารกลางวัน
Work shop การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาและการบูรณาการหลักสูตรโตไปไม่โกง
- แบ่งกลุ่มวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตัวบ่งชี้ และสภาพที่พึงประสงค์
- การจัดประสบการณ์การเรียนรู้รายชั้น รายปีตามช่วงวัย
วิเคราะห์สาระการเรียนรูร้ ายปีสําหรับเด็กตามช่วงวัย
- การเขียนแผนการจัดประสบการณ์
- การจัดกิจกรรมประจําวันให้สอดคล้องกับการจัดประสบการณ์ในศตวรรษที่ 21
- การประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย / แบบบันทึกผลงานหลังสอน
พักเบรค
-การใช้สื่อการเรียนรู้ STEM EDUCATION สําหรับเด็กปฐมวัยและการจัดประสบการณ์
-Active Learning การออกแบบกิจกรรมหลักทั้ง 6 กิจกรรม พร้อมนําเสนอ

ตารางอบรมวันที่ 2
เวลา
หัวข้อ
๐8.50 - ๑๐.3๐ - ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
(มาตรฐานใหม่)จากสมศ.
๑๐.3๐ - ๑๐.45
พักเบรค
๑๐.45 - ๑๑.๒๐ - เครื่องมือติดตามและตรวจสอบการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
๑๑.2๐ - ๑๒.๐๐ - แนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง SAR
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐
พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ - ความเชื่อมโยงของ หลักสูตรสถานศึกษา / มาตรฐานการศึกษา ( ขั้นพัฒนา) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี ( 2561 – 2564 ) /
ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.
การจัดทําโครงการ – งบประมาณ – การใช้จ่ายเงินรายหัวที่ถกู ต้องตามระเบียบฯ 51
๑๔.๓๐ - ๑๔.45
พักเบรค
๑๔.45 - ๑6.00 -กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรูเ้ พื่อพัฒนาวิชาชีพครูศพด.
-ข้อเสนอแนะต่างๆ
๑6.00 - ๑๖.15
สรุปประเมินผลการจัดอบรม / มอบวุฒบิ ัตร - ถ่ายภาพ

หมายเหตุ

หมายเหตุ : กําหนดการตารางอบรมเหมือนกันทั้ง 5 รุ่น / สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
“เศรษฐกิจฐานราก ก้าวไกล ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0”
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