ที่ ศธ ๐๔๐๔๓.๑๒๙/408

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
๔๘๗ ถนนอุตรกิจ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงราย 57000
๑๕ มิถุนายน 2561

เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยเรื่อง “แนวทางการประเมินพัฒนาการสาหรับเด็กปฐมวัยตาม
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐”
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียน(รายชื่อดังแนบ)
สิ่งทีส่ ่งมาด้วย ๑. ใบตอบรับเข้ารับการอบรม
๒. ตารางการอบรม

จานวน
จานวน

๑
๑

ชุด
ชุด

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงรายสานักงาน เขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต ๑ ในฐานะโรงเรียน
อนุบาลประจาจังหวัดเชียงราย ได้ดาเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย
จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง “แนวทางการประเมินพัฒนาการสาหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
พ.ศ. ๒๕๖๐”เพือ่ ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในจังหวัดเชียงรายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประเมินพัฒนาการเด็กตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สร้างความเข้มแข็งแก่โรงเรียนทีจ่ ัดการศึกษา
ปฐมวัยเพือ่ ให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน ในวันเสาร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕61 เวลา
๐๘.๐๐ – ๑6.3๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
จึงขอเชิญชวนโรงเรียนของท่านได้ส่งครูผู้สอนระดับปฐมวัยเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนละ ๒ คน และขอความร่วมมือให้ทางโรงเรียน แจ้งความประสงค์
เข้ารับการอบรมโดยทาหนังสือตอบรับ ส่งคืนภายใน วันที่ 3๐ มิถุนายน ๒๕61 เพื่อยืนยันเข้ารับการอบรม
ในครั้งนี้ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ บุษรากุล)
ผู้อานวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๓๗๑
โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๔๒๗๙
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aunbancr@hotmail.com

โรงเรียนอนุบาลในเครือข่ายศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบจังหวัดเชียงราย
ที่

อาเภอ
เมืองเชียงราย

โรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย

2
3
4
5
6
7
8

เวียงชัย
เวียงเชียงรุ้ง

แม่สรวย

โรงเรียนอนุบาลเวียงชัย
โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง
โรงเรียนบ้านน้าลัด
โรงเรียนบ้านเวียงกือนา
โรงเรียนบ้านป่ายางมน
โรงเรียนบ้านป่ายางหลวง
โรงเรียนอนุบาลแม่สรวย

9
10
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12
13

เวียงป่าเป้า
ป่าแดด
แม่ลาว
พาน
แม่สาย

โรงเรียนอนุบาลเวียงป่าเป้า
โรงเรียนบ้านป่าแงะ
โรงเรียนอนุบาลแม่ลาว
โรงเรียนอนุบาลพาน
โรงเรียนอนุบาลแม่สาย

14

แม่จัน

15
16
17
18

แม่ฟ้าหลวง
เชียงแสน
ดอยหลวง
เชียงของ

โรงเรียนบ้านแม่จัน(เชียงแสน
ประชานุสาส์น)
โรงเรียนอนุบาลแม่ฟ้าหลวง
โรงเรียนบ้านหล่ายงาว
โรงเรียนอนุบาลดอยหลวง
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ
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พญาเม็งราย
เวียงแก่น
ขุนตาล

22

เทิง

1

โรงเรียนบ้านสันสะลีก
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาล –
เจดีย์)
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง

หมายเหตุ
โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต ๑
โรงเรียนในกลุ่มเมืองเหนือ
โรงเรียนในกลุ่มเมืองเหนือ
โรงเรียนในกลุ่มเมืองเหนือ
โรงเรียนในกลุ่มเมืองเหนือ
โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต ๒

โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต ๓

โรงเรียนอนุบาลประจาเขตพื้นที่
สพป.เชียงราย เขต ๔

ใบตอบรับ/ยืนยันเข้ารับการอบรม
การอบรมเชิงปฏิบัติการครูปฐมวัยเรื่อง “แนวทางการประเมินพัฒนาการสาหรับเด็กปฐมวัยตามหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๐”
โรงเรียน...........................................................................
ชื่อผู้บริหาร...........................................................................นามสกุล.......................................................
เบอร์โทรศัพท์.............................................................e-mail.........................................................................
มีความประสงค์ ขอส่งครูเข้ารับการอบรมจานวน…………..คน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
๑.ชื่อ(นาง/นางสาว)....................................................................นามสกุล.......................................................
เบอร์โทรศัพท์.............................................................e-mail.........................................................................
๒.ชื่อ(นาง/นางสาว)....................................................................นามสกุล.......................................................
เบอร์โทรศัพท์.............................................................e-mail.........................................................................

ลงชื่อ
(………………………………………………………..)
ผู้อานวยการโรงเรียน……………………………………

หมายเหตุ
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 3๐ มิถุนายน ๒๕61
การแต่งกาย ใส่ชุดสุภาพ สวมกางเกงขายาว เพราะสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม

โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๑-๑๓๗๑
โทรสาร ๐-๕๓๗๔-๔๒๗๙
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ aunbancr@hotmail.com

กาหนดการ
โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแนวทางการประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยที่สอดคล้อง
กับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560
วันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนอนุบาลเชียงราย
********************************
วันเสาร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2561
เวลา
กิจกรรม
08:00 –
-ลงทะเบียน
08:30 น.
-พิธีเปิด
-หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 และการนา
หลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย สู่การปฏิบัติ
09:00 –
-การวิเคราะห์มาตรฐานคุณลักษณะที่พงึ ประสงค์ ตัวบ่งชี้
12:00 น.
สภาพที่ พึงประสงค์ และกาหนดการประเมิน
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ)
12:00 –
-พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 น.
-การกาหนดวิธีการและเครื่องมือที่ใช้เครือ่ งมือ
13:00 –
-การดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
14:30 น.
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ)
-การกาหนดเกณฑ์การประเมินและระดับคุณภาพ
-การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผล
14:30 –
-การสรุปรายงานผลและการนาข้อมูลไปใช้
16:00 น.
(แบ่งกลุ่มปฏิบัติการ)
16.00 –
16.30 น.
หมายเหตุ :

วิทยากร
-คณะดาเนินงาน
-ประธานในพิธี
-นายบรรพต ขันคา
ศน.ชพ. สพป.ชร.1 และ
นางปฤษณา ดารงชีพ
ศน.ชพ. สพป.พย.2

-นายบรรพต ขันคา
ศน.ชพ. สพป.ชร.1 และ
นางปฤษณา ดารงชีพ
ศน.ชพ. สพป.พย.2

อภิปราย สรุป /ตอบข้อซักถาม
1. ตารางนี้อาจปรับได้ตามความเหมาะสม
2. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.30-10.45 น. และ เวลา 14.30-

14.45 น.
3. ผู้เข้าอบรมให้นาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
ของแต่ละสถานศึกษามาด้วย

