โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “Executive Function และแนวคิด High Scope: การจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และ
การปฏิบัตจิ ริงของสถานศึกษาและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก”
หลักการและเหตุผล
การจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ถือเป็ นรากฐานสาคัญในการสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ เนื่องจากเป็ นช่วงอายุที่
มีการเจริ ญเติบโตและการพัฒนาทางสมองมากที่ สุด เป็ นช่วงที่ จาเป็ นต้ องได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะสมอง EF (Executive Function) ที่จะช่วยให้ เด็กสามารถนาประสบการณ์ จากการจัดการเรี ยนรู้
ไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และตัดสินใจ ซึ่งเป็ นพื ้นฐานสาคัญที่นาไปสู่ความสาเร็ จในการดาเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้ องกับการ
จัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด High Scope ที่ ไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ แต่เป็ นการจัดประสบการณ์
การเรี ยนรู้ อย่างมีรูปแบบ โดยจัดสภาพแวดล้ อมและบรรยากาศที่เอือ้ ต่อการเรี ยนรู้ เน้ นการลงมือปฏิบัติผ่านกิ จกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริ มพัฒนาการ สมรรถนะทางปั ญญา และเจตคติที่ดีอีกด้ วย
ด้ วยเหตุนี ้ ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ สู อน พี่เลี ้ยงเด็ก หรื อแม้ กระทัง่ ผู้ดแู ลเด็ก ที่ทาหน้ าที่ดแู ลเด็กในศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็ก จ าเป็ นต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การฝึ กทักษะสมอง EF
(Executive Function) และแนวคิดการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด High Scope อย่างถูกต้ องตามหลัก
วิชาการ และได้ มาตรฐาน เพื่ อให้ สามารถจัดการเรี ยนรู้ ได้ อย่างเหมาะสม เกิ ดพัฒนาการครบรอบด้ าน ทาให้ เด็กเกิ ด
ทักษะทางสมอง ทักษะการเรี ยนรู้ และทักษะชี วิต เพื่ อให้ เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็ นพลเมืองที่ ดีตามคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ แห่งศตวรรษที่ 21 สอดคล้ องตามเจตนารมณ์ ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
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บริ ษัท อัก ษรเจริ ญ ทัศน์ อจท. จ ากั ด ในฐานะองค์ ก รเอกชนที่ ผ ลิ ตสื่ อการเรี ย นการสอนที่ มีคุณ ภาพมา
อย่างต่อเนื่องกว่า 85 ปี ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ จดั โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ หลักสูตร “Executive

Function และแนวคิด High Scope: การจั ดประสบการณ์ ก ารเรี ยนรู้ และการปฏิ บัติจ ริ งของ
สถานศึ ก ษาและศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก ” ขึน้ เพื่ อ ให้ ผู้บ ริ ห าร ครู ผ้ ูส อน พี่ เ ลี ย้ งเด็ก และผู้ดูแ ลเด็ก มี ค วามรู้
ความเข้ าใจ การพัฒนาทักษะทางสมอง EF ตามแนวคิด High Scope สามารถออกแบบประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ได้
ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ ไปใช้ ให้ เหมาะสมกับบริ บทของห้ องเรี ยนของตน
อันเกิดประโยชน์สงู สุดต่อผู้เรี ยนอย่างแท้ จริ ง

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและครู ผ้ สู อน มีความรู้ ความเข้ าใจ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและครู ผ้ สู อนสามารถจัดประสบการณ์ และกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่นาไปสู่การพัฒนาทักษะ
สมอง EF (Executive Function) ได้ อย่างเหมาะสมวัย
3. เพื่อให้ ผ้ บู ริ หารและครู ผ้ สู อนเข้ าใจ และนาแนวคิด High Scope มาประยุกต์ใช้ ในบริ บทห้ องเรี ยนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อให้ ครู ผ้ สู อนสามารถเลือกแหล่งเรี ยนรู้ และออกแบบสื่อการเรี ยนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยได้ อย่างเหมาะสม
กลุ่มเป้ าหมาย
ผู้บริ หาร และครู ผ้ สู อน ระดับปฐมวัย และ/หรื อ พี่เลี ้ยงเด็ก และผู้ดแู ลเด็ก จากศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก
จานวน 250 ท่าน
กรอบเนือ้ หาสาระ
1. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
2. การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อการส่งเสริ มพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function)
3. แนวคิด High Scope กับการประยุกต์ใช้ ในบริ บทห้ องเรี ยน
4. Workshop 1: การออกแบบประสบการณ์การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด High Scope
5. Workshop 2: การออกแบบสื่อ และแหล่งเรี ยนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย
6. Micro Teaching
วิทยากร
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริ ษัท อักษรเจริ ญทัศน์ อจท. จากัด
ระยะเวลาและสถานที่
ระยะเวลา 1 วัน โดยต้ นสังกัดเป็ นผู้กาหนดระยะเวลาและสถานที่ตามความเหมาะสม
การประเมินผล
1. สังเกตความสนใจของผู้เข้ ารับการอบรม
2. ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ ารับการอบรมด้ วยแบบประเมิน

ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
ผู้บริ หารสถานศึกษา ครู ผ้ ูสอน พี่เลี ้ยงเด็ก และผู้ดูแลเด็ก และผู้ที่เกี่ยวข้ องมีความรู้ ความเข้ าใจหลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 สามารถจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อส่งเสริ มการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive
Function) ได้ อย่างถูกต้ องตามหลักวิชาการ เข้ าใจแนวคิดการจัดประสบการณ์ การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด High Scope
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ ในบริ บทห้ องเรี ยนของตนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกแบบสื่อ และ
แหล่งเรี ยนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัยได้ อย่างเหมาะสม
ตารางอบรม
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.

หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560

10.30 – 10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.

การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เพื่อการส่งเสริ มพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive Function)

12.00 –13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 –15.00 น.

แนวคิด High Scope กับการประยุกต์ใช้ ในบริ บทห้ องเรียน
Workshop 1: การออกแบบประสบการณ์การเรี ยนรู้ ตามแนวคิด High Scope
 นาเสนอผลงาน และประเมินผลการเรี ยนรู้
 Micro Teaching

15.00 – 16.00 น.

Workshop 2: การออกแบบสือ่ และแหล่งเรี ยนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย
 นาเสนอผลงาน และประเมินผลการเรี ยนรู้
 Micro Teaching

16.00 น.

พักรับประทานอาหารว่าง และจบการอบรม

