
ประมวลหลักสูตรฝึกอบรม
PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวชิาชีพ 

(Professional Learning Community By LRI)
จาก.....โครงการพฒันาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ
สู่.....โครงการพฒันาสถานศกึษาสู่มาตรฐานสากล  

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถงึปัจจุบัน



...........การศึกษาหาความรู้จึงส าคญัตรงทีว่่า ต้องศึกษาเพ่ือให้เกดิ “ความฉลาดรู้” คือ  รู้แล้ว
สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ โดยไม่เป็นพษิเป็นโทษ การศึกษาเพ่ือความฉลาดรู้มข้ีอ
ปฏิบัติที่น่าจะยดึเป็นหลกัอย่างน้อยสองประการ ประการแรกเม่ือจะศึกษาส่ิงใดเร่ืองใดให้รู้จริง 
ควรจะศึกษาให้ตลอด ครบถ้วนทุกแง่มุม ไม่ใช่เรียนรู้แต่เพยีงบางส่วนบางตอน หรือเพ่งเลง็
เฉพาะแต่เพยีงบางแง่บางมุม อกีประการหน่ึงซ่ึงจะต้องปฏิบัติประกอบพร้อมกนัไปด้วยเสมอ 
คือต้องพจิารณาศึกษาเร่ืองนั้น ๆ ด้วยความคดิจิตใจทีต่ั้งมัน่เป็นปกติ และเทีย่งตรงเป็นกลาง...

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี ๙
พธีิพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๓



ปีการศึกษา ๒๕๔๘
หลกัสตูร “การจดัประสบการณ์การเรียนรูใ้นเดก็ปฐมวยั”

หัวข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.การบริหารแบบธรรมาภบิาล      รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
๒.การบริหารและจัดการองค์กร      ดร.อุสิรา โสตถพินัธ์ุ
๓.การประชาสัมพนัธ์โรงเรียน       ดร.นันทวิฒัน์ พงษ์เจริญ
๔.ภาวะผู้น าทางการศึกษา  รศ.ดร.สมคดิ สร้อยน า้
๕.การพฒันาองค์กรแห่งการเรียนรู้     รศ.ดร.สมคดิ สร้อยน า้
๖.งานวจัิยเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ รศ.ดร.สุพกัตร์ พบูิลย์
๗.เทคนิคกลยุทธ์การตลาดและการประชาสัมพนัธ์อาจารย์มนต์ชิตา บุบผาค า
๘.แนวทางจัดประสบการณ์ปฐมวยั  รศ.ดร.อุดมลกัษณ์  กลุพจิิตร
๙.ผู้บริหารพนัธ์ุใหม่     ดร.สุทธาทพิย์ ไชยรัตนะ
๑๐. หลกัการบรรษทัภบิาล คุณสิทธิชัย จันทราวดี





ปีการศึกษา ๒๕๔๙
หลกัสูตร “สมองกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในเดก็ปฐมวยั”

หัวข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก

๒.การนิเทศ , กจิกรรมและพฒันาการตามหลกัสูตรปฐมวยั
รศ.พูนสุข บุณย์สวสัดิ์

๓.เทคนิคการระดมสมอง, แนวคดิและเป้าหมายของการประกนัคุณภาพ  
รศ.ดร.สุพกัตร์ พบูิลย์

๔.ปลดปล่อยพลงัสมอง
พญ.จันทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ





ปีการศึกษา ๒๕๕๐
หลักสูตร “ กระบวนการเรียนรู้  สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

หวัข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.การออกแบบกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง   ดร.เสาวนิตย์ ชยัมสุกิ
๒.เศรษฐกิจพอเพียง   ดร.สวสัดิ์ ภูท่อง
๓.เศรษฐกิจพอเพียงและการจดัการศกึษา   ดร.ปรียานชุ พิบลูสราวธุ
๔.หลกัคดิและการประยกุต์ใช้เศรษฐกิจแบบพอเพียง   ดร.ปรียานชุ พิบลูสราวธุ
๕.หลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน   ผศ.พิทยาภรณ์ มานะจตุิ
๖.หลกัสตูรและแผนการสอน   รศ.ดร.อดุมลกัษณ์ กลุพิจิตร
๗.หลกัสตูรสถานศกึษาและการเขียนประสบการณ์ฯ   ผศ.พวงทอง ออ่นจ ารัส





ปีการศกึษา ๒๕๕๑
หลักสูตร “ พหุปัญญา  : จากทฤษฎีสู่การปฏบิตัิ ”

หวัข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง  
ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
๒.การบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ เพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน   รศ.ดร.สุพกัตร์ พบิลูย์
๓.การวิจัยและพฒันา Research & Development รศ.ดร.สุพกัตร์ พบิลูย์
๔.พระราชบญัญัตโิรงเรียนเอกชน ๒๕๕๐,  ตราสารโรงเรียนเอกชน     ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก
๕.ท าอย่างไรให้ลูกเก่ง ดี สุข    พญ.จันทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ
๖.โครงการวิจัยเพื่อเป็นผลงานทางวิชาการ  : ออกแบบ Backward Design
รศ.ดร.สุพกัตร์ พบิลูย์
๗.กลยุทธ์การสร้างความพงึพอใจให้กับผู้ปกครอง และ เทคนิคการสร้างจุดเด่นทางวิชาการใน
สถานศึกษาอย่างยั่งยืน     
ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง   และ ผศ.ดร.วิสุทธ์ิ   วิจติรพชัราภรณ์





ปีการศึกษา ๒๕๕๒
(จัดเฉพาะผู้บริหาร และหัวหน้าวชิาการ) 

หลักสูตร “การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลศิ”

หัวข้อส าหรับผู้บริหารสถานศกึษาและหัวหน้าวชิาการ
๑.การบริหารแผนกลยุทธ์เพ่ือน าไปสู่การปฏบัิต ิ : (การนิเทศการศกึษา)   
ผศ.พวงทอง อ่อนจ ารัส

๒.การบริหารความเส่ียง, การน าแผนสู่การปฏบัิต ิ   
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง, ผศ.ดร.วสุิทธ์ิ วจิติรพัชราภรณ์
และผศ.ดร.พร้อมพไิล บัวสุวรรณ

๓.การปฏิบัตกิารนิเทศภายใน   
ดร.อุไรวาส ปรีดีดลิก

๔.การวางแผนโครงการ, แนวคดิการควบคุม การตรวจสอบสถานศกึษา 
ผศ.ดร.วสุิทธ์ิ วจิติรพัชราภรณ์

๕.ภาวะโภชนาการในเดก็ไทย,  คนไทยไร้พุง      
อ.สง่า ดามาพงษ์





ปีการศึกษา ๒๕๕๓
หลักสูตร “การบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง”

และ “ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษา พร้อมรับการประกันคุณภาพรอบ ๓”

หวัข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษาและหวัหน้าวิชาการ
๑.การสร้างโรงเรียนเข้มแข็ง โดดเด่น : หลักการและแนวปฏบิัตเิพื่อการพฒันาที่ยั่งยืน,   การ

สร้างความโดดเด่นด้วยจุดมุ่งหมายเชิงพฤตกิรรม : Behaviorally-Anchored Objectives, การประกัน
คุณภาพภายในและภายนอกสถานศึกษา   รศ.ดร.สุพกัตร์ พบิลูย์

๒.การบริหารสถานศึกษา ตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ผศ.ดร.วิสุทธ์ิ วิจติรพชัราภรณ์
และคณะ

๓.เศรษฐกจิพอเพยีงสู่สถานศึกษา (Towards Sufficiency Based School) , การบรูณาการปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียงในระดับปฐมวัย    ดร.ปรียานุช พบิลูสราวุธ

๔.คุณธรรมน าความรู้   พญ.จันทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ
๕.การควบคุมคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ, การตรวจสอบและการประเมนิคุณภาพ

การศึกษา  อ.ธเนศ ข าเกดิ





ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตร “การพฒันาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ”

หัวข้อส าหรับผู้บริหารสถานศกึษา
๑.การน าแผนกลยทุธ์สูก่ารปฏิบตัิ (Strategy Implementation) , การเสริมสร้างพลงัอ านาจ 
ผศ.ดร.สดุารัตน์ สารสวา่งและคณะ
๒.การนิเทศภายในกบัการพฒันายกระดบัสถานศกึษาสูม่าตรฐานสากล     
อ.ธเนศ ข าเกิด
๓.ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช  2546, 
หลกัสตูรแกนกลางและการจดัหลกัสตูรสถานศกึษา    รศ.ดร.อดุมลกัษณ์ กลุพิจิตร
๔.การบริหารเชิงยทุธศาสตร์และกระบวนการในการวางแผนยทุธศาสตร์    
ดร.เสาวนิตย์ ชยัมสุิก
๕.มาตรฐานและคณุภาพการศกึษา    ผศ.ดร.พร้อมพิไล บวัสวุรรณ
๖.การประกนัคณุภาพการศกึษาตามแนวทางเกณฑ์รางวลัคณุภาพแหง่ชาติ 
(Thailand Quality Award) ดร.เสาวนิตย์ ชยัมสุิก





ปีการศกึษา ๒๕๕๕
หลักสูตร “กลยุทธ์การขับเคล่ือนสถานศกึษาสู่มาตรฐานสากล”

หวัข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.กลยุทธ์ในการพัฒนาสถานศึกษาระดบัปฐมวัยสู่มาตรฐานสากล   
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง และผศ.ดร.พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

๒.การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนรู้เพื่อการสร้างโรงเรียน
ปฐมวัยสู่ความเป็นเลิศระดบัมาตรฐานสากล   อ.รังสรรค์ เพง็นู
๓.กลยุทธ์การบริหารระบบคุณภาพสู่มาตรฐานสากล  
ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง และคณะ





ปีการศึกษา ๒๕๕๖
หลกัสูตร  การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ( 21st Century Education) ”

หัวข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.การจดัการศึกษาปฐมวยัในศตวรรษที ่21”
ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก  
๒.การออกแบบหลกัสูตรสถานศึกษา (ระดบัปฐมวยั) ในศตวรรษที ่21”  
ดร.ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร
๓.การบริหารคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลด้วยระบบ TQA”    
อาจารย์กญัญา วฒันถาวร





ปีการศึกษา ๒๕๕๗
หลกัสูตร “การจดัการศึกษาปฐมวยัในศตวรรษที ่21”

หัวข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.วธีิปฏิบัติที่เป็นเลศิ (Best Practice) ในโรงเรียนปฐมวัย
และการน าสถานศึกษาสู่รางวลัพระราชทาน
อาจารย์กญัญา  วฒันถาวร



ปีการศกึษา ๒๕๕๘
ภาคเรียนที่ ๑  หลักสูตร “Creating  Thinking  School VS  Thinking Classroom”

ภาคเรียนที่ ๒  หลักสูตร “Childhood Education : Thinking Tools for Thinking 

Classroom”

หวัข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.Thinking Classroom ดร.ปิยะนนัท์ หิรัณย์ชโลทร
๒.การบริหารจดัการโรงเรียนด้วยระบบคณุภาพ เทียบเคียงเกณฑ์มาตรฐานสากล
อาจารย์กญัญา วฒันถาวร
๓.“จากแนวคิดสู่การบูรณาการทกัษะการคิดในชั้นเรียนปฐมวยั” 
(การปรับกระบวนทศัน์การจดัการศึกษายคุใหม่) ดร.ปิยะนนัท์ หริณัยช์โลทร





ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภาคเรียนที่ ๑  “โครงการประกันคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับสากล”
ภาคเรียนที่ ๒  หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education ๔.๐”
หวัข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑. “เกณฑ์ประกันคุณภาพการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับสากล”  อาจารย์กญัญา วฒันถาวร และคณะ
๒. “แนวทางการพฒันาโรงเรียนสู่การประกันคุณภาพการศึกษาปฐมวัยระดับสากล” ผศ.ดร.วิสทุธ์ิ 
วิจิตรพชัราภรณ์  และ ผศ.ดร.สดุารัตน์ สารสวา่ง



ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ภาคเรียนที ่๑  หลกัสูตร “กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand education 4.0 ภาค 2 ”
และ Happy Children Build Happy Societies ”
ภาคเรียนที ่๒ บริหารจัดการอย่างไรกบันโยบายรัฐที่เปลีย่นแปลง และภายใต้ Happy Children build Happy 
Societies
หวัข้อส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา
๑.การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand Education 4.0 (Coaching for Performance : การโค้ชสู่
ความส าเร็จ)  โดย ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง และผศ.ดร.วสุิทธ์ิ วจิิตรพชัราภรณ์
๒.บริหารจัดการอย่างไรกบันโยบายรัฐทีเ่ปลีย่นแปลง (กลยุทธ์การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และ
แนวทางการบริหารทีส่อดคล้องกบัหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยั พ.ศ.2560) ผศ.ดร.สุดารัตน์ สารสว่าง และ
ผศ.ดร.วสุิทธ์ิ วจิิตรพชัราภรณ์



ประมวลหลักสูตรฝึกอบรมครู
จาก.....โครงการพฒันาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลิศ
สู่.....โครงการพฒันาสถานศกึษาสู่มาตรฐานสากล  

ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ถงึปัจจุบัน



การศึกษาเป็นเรือ่งใหญ่และส าคญัยิง่ของมนุษย ์ คนเราเมือ่เกิดมากไ็ด้รบั
การสัง่สอน จากบิดามารดา อนัเป็นความรู้เบื้องต้น   เมือ่เจริญเติบโตข้ึน  กเ็ป็น
หน้าทีข่องครแูละอาจารยส์ัง่สอนให้ได้รบัวิชาความรู้สงูและอบรมจิตใจให้ถึงพร้อม
ด้วยคณุธรรม เพือ่จะได้เป็นพลเมืองดีของชาติสืบต่อไป

พระบรมราโชวาทในพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช รชักาลท่ี ๙
พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรแก่นิสติและนกัศกึษาวทิยาลยัวชิาการศกึษา 

๑๓ ธ.ค.๒๕๐๕



ปีการศึกษา ๒๕๔๘ หลกัสตูร “การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในเดก็ปฐมวยั”
หวัข้อส าหรับครูผู้สอน
๑. การเรียนรู้โดยการน าตนเอง (Self-directed Learning) ดร.ม.ล.จันทน์กฤษณา ผลวิวัฒน์
๒.วอล์คแรลล่ี การจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในเดก็ปฐมวัย สถาบันวิจัยการเรียนรู้



ปีการศึกษา ๒๕๔๙ หลกัสูตร “สมองกบัการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในเดก็ปฐมวยั”

หัวข้อส าหรับครูผู้สอน
๑.ปฏิบติัการสมองสู่กระบวนการเรียนรู้ในเดก็ปฐมวยั  (Brain-based Learning)
พญ.จนัทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ

๒.วอลค์แรลล่ี สมองกบัการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ในเดก็ปฐมวยั  
พญ.จนัทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ และคณะ



ปีการศึกษา ๒๕๕๐
หลักสูตร “ กระบวนการเรียนรู้  สู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

หวัข้อส าหรับครูผู้สอน
๑.ฐานกระบวนการเรียนรู้สูห่ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ทีมวิชาการ สถาบนัวิจยัการเรียนรู้
๒.แรลลี่วิชาการ  กระบวนการเรียนรู้ ทฤษฎีแหง่ความพอเพียง  ทีมวิชการสถาบนัวิจยัการเรียนรู้



ปีการศึกษา ๒๕๕๑
หลักสูตร “ พหุปัญญา  : จากทฤษฎีสู่การปฏบิตั ิ”

หวัข้อส าหรับครูผู้สอน
๑.กจิกรรม Walk Rally  “8 ฐานพหุปัญญา” นักวิชาการสถาบนัวิจัยการเรียนรู้
๒.พหุปัญญา  กจิกรรมพฒันาเดก็ปฐมวัย   แพทย์หญิงจันทร์เพญ็ ชูประภาวรรณ
๓. มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย  รศ. ดร.สุพกัตร์ พบิลูย์
๔.การจัดกจิกรรมและโครงงานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  ดร.เสาวนิตย์ ชัยมุสิก



ปีการศกึษา ๒๕๕๒ (จัดเฉพาะผู้บริหาร และหัวหน้าวชิาการ) 
หลักสูตร “การวางยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานศกึษาสู่ความเป็นเลศิ”

ปีการศึกษา ๒๕๕๓ หลกัสูตร “การพฒันาสถานศึกษาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 
หวัข้อส าหรบัครผููส้อน (ตลุาคม ๒๕๕๓)
๑.สมองกบักระบวนการคิด    ผศ.สพุนัธว์ดี  ไวยรปู
๒.ทกัษะภาษาองักฤษส าหรบัครปูฐมวยั    ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส



ปีการศึกษา ๒๕๕๔
หลักสูตร “การพฒันาสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ”

หวัข้อส าหรับครูผู้สอน
๑. แผนการจดัประสบการณ์  รูปร่าง รูปทรง และผิวสมัผสั     ผศ.ดร.รัฐดาว พิศาลพงศ์
๒.มาเรียนรู้จกัหลกัสตูรและแนวทางการจดัการศกึษาส าหรับเดก็ปฐมวยักนัเถอะ
ผศ.พวงทอง อ่อนจ ารัส

๓.วิธีสอนแบบโฟนิกส์     ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส
๔.กิจกรรมบรูณาการส าหรับเดก็ปฐมวยัและการเขียนแผนการสอน   อ.ปิยนชุ พลูสวสัด์ิ 



ปีการศึกษา ๒๕๕๕
หลักสูตร “กลยุทธ์การขับเคล่ือนสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล”

หวัข้อส าหรับครูผู้สอน
๑.การบรูณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ส าหรับเดก็

ปฐมวัย, เดก็ปฐมวัยกับการพฒันาทกัษะการคดิวิเคราะห์ โดยกจิกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหโิต และ อ.ดร.ต้องตา  สมใจเพง็

๒.การสอนภาษาแบบองค์รวม Whole Language Approach,   English For Young Learners
ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส และ Miss Sunee Steyn



ปีการศึกษา ๒๕๕๖
หลกัสูตร  การจัดการศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ ( 21st Century Education) ”

หัวข้อส าหรับครูผู้สอน
๑.Phonics  In Use , การใช้ Total Physical Response : TPR ส าหรับเดก็ปฐมวยั.   
ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส
๒.กจิกรรมวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ส าหรับเดก็ปฐมวัย, STEM Education ส าหรับเดก็ปฐมวัย 
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และคณะ
๓. Fun English For Kids,  Song For Kids.     Miss Sunee J S Steyn และคณะ



ปีการศึกษา ๒๕๕๗
หลักสูตร “การจัดการศึกษาปฐมวัยในศตวรรษที่ 21”

หวัข้อส าหรับครูผู้สอน
๑.การเขียนแผนการเรียนรู้  การออกแบบกจิกรรมบรูณาการ.  

สถาบนัวิจัยการเรียนรู้
๒. เทคนิคการสอนโฟนิกส์ (Phonics) และการอ่านออกเสียงส าหรับเดก็ปฐมวัย .

ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส
๓. PBL (Project/Problem-based Learning) การเรียนรู้ทีใ่ช้ปัญหาเป็นหลัก

ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหโิต และคณะ
๔. Classroom Management.     Miss Sunee J S Steyn , Mr Stuart Kenniet Bailey  และคณะ



ปีการศกึษา ๒๕๕๘
ภาคเรียนที่ ๑  หลักสูตร “Creating  Thinking  School VS  Thinking Classroom”

ภาคเรียนที่ ๒  หลักสูตร “Childhood Education : Thinking Tools for Thinking Classroom”

หวัข้อส าหรับครูผู้สอน
๑.Hands On  Science วิทยาศาสตร์ปฐมวยั ไขความลบัใกล้ตวั  ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหโิต และคณะ
๒.Fun Maths เกมคณิตคิดสนกุส ำหรบัเด็กปฐมวยั  รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง และคณะ
๓.Phonics with Flash Card  ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส
๔.Story to Play   Miss Sunee J S Steyn และคณะ
๕.โครงงานเพ่ือการพฒันาทกัษะการคิดส าหรับเดก็ปฐมวยั  ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต และคณะ
๖. การตัง้ค าถามเพือ่วางพืน้ฐานการคดิในเดก็ปฐมวยัดว้ยแนวคดิของบลมู ดร.ปิยะนนัท์ หริณัยช์โลทร



ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภาคเรียนที่ ๑ หลกัสูตร “Thinking  Skills in Kindergarten Class”
ภาคเรียนที่ ๒  หลกัสูตร “กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand education 4.0” และ “Thinking Classroom จากแนวคดิ
สู่ห้องเรียนปฐมวยั”
หัวข้อส าหรับครูผู้สอน
๑. Walk Rally  วชิาการ  “ฐานเรียนรู้สู่การปฏิบัต ิ  ในหลกัสูตร  “Thinking Skills  In Kindergarten Class”๒. Thinking Tools
กบัการพฒันาทักษะการคดิในส่ือชุดกจิกรรมบูรณาการระดบัปฐมวยัฯ โดย  ผศ.ดร.ชาตรี  ฝ่ายค าตา  และ ผศ.ดร.ชลาธิป  สมาหโิต
๓. Thinking  Skills  Through PBL โดย ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต   และ ผศ.ดร.ชาตรี  ฝ่ายค าตา 
๔. Instruction & Classroom Language Drills โดย  Miss Sunee J S Steyn และคณะ
๕. แนวทางการประเมินผลที่น าไปสู่การพฒันาผู้เรียนให้เตม็ศักยภาพ  (รองรับทุกเกณฑ์) ในส่ือชุดกจิกรรมบูรณาการระดบัปฐมวยัฯ 
ฉบับปรับปรุง โดย  ดร.ปิยะนันท์  หิรัณย์ชโลทร



ปีการศึกษา ๒๕๖๐  
ภาคเรียนที ่๑  หลกัสูตร “กลยุทธ์การบริหารองค์กรตามนโยบาย Thailand education 4.0 ภาค 2 ”
และ Happy Children Build Happy Societies ”
ภาคเรียนที ่๒ บริหารจัดการอย่างไรกบันโยบายรัฐที่เปลีย่นแปลง และภายใต้ Happy Children build 
Happy Societies 
หัวข้อส าหรับครูผู้สอน
สอนอย่างไรให้เดก็เก่ง ด ีมคีวามสุข ความท้าทายของครูปฐมวยัในยุคมาตรฐานสากล
ผศ.ดร.ชลาธิป สมาหิโต  และอาจารย์ศศิพนิท์ บุณย์สวสัดิ์




