
 

 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

หลักสูตร “Executive Function และแนวคิด High Scope: การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ 
การปฏิบัตจิริงของสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก” 

 
หลักการและเหตุผล 

การจดัการศกึษาในระดบัปฐมวยั  ถือเป็นรากฐานส าคญัในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เน่ืองจากเป็นช่วงอายุท่ี

มีการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางสมองมากท่ีสุด เป็นช่วงท่ีจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศกัยภาพ

โดยเฉพาะอย่างย่ิงทกัษะสมอง EF (Executive Function) ท่ีจะช่วยให้เด็กสามารถน าประสบการณ์จากการจดัการเรียนรู้

ไปวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และตดัสินใจ ซึ่งเป็นพืน้ฐานส าคญัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จในการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกบัการ

จัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด High Scope ท่ีไม่ใช่แค่การถ่ายทอดความรู้ แต่เป็นการจัดประสบการณ์         

การเรียนรู้อย่างมีรูปแบบ โดยจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศท่ีเอือ้ต่อการเรียนรู้ เน้นการลงมือปฏิบัติผ่านกิจกรรม      

ท่ีหลากหลาย เพ่ือสง่เสริมพฒันาการ สมรรถนะทางปัญญา และเจตคติท่ีดีอีกด้วย 
 

ด้วยเหตนีุ ้ผู้บริหารสถานศกึษา ครูผู้สอน พ่ีเลีย้งเดก็ หรือแม้กระทัง่ผู้ดแูลเดก็ ท่ีท าหน้าท่ีดแูลเด็กในศนูย์พฒันา

เด็กเล็ก จ าเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 การฝึกทักษะสมอง EF 

(Executive Function) และแนวคิดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด High Scope อย่างถูกต้องตามหลกั

วิชาการ และได้มาตรฐาน เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม เกิดพัฒนาการครบรอบด้าน ท าให้เด็กเกิด

ทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เป็นพลเมืองท่ีดีตามคุณลกัษณะอัน      

พึงประสงค์แห่งศตวรรษท่ี 21 สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
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บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จ ากัด ในฐานะองค์กรเอกชนท่ีผลิตสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพมา     
อย่างตอ่เน่ืองกวา่ 85 ปี ตระหนกัถงึความส าคญัดงักลา่ว จงึได้จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบตัิการ หลกัสูตร “Executive 
Function และแนวคิด High Scope: การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการปฏิบัติจริงของ
สถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ขึน้ เพ่ือให้ผู้ บริหาร ครูผู้ สอน พ่ีเลีย้งเด็ก และผู้ ดูแลเด็กมีความ รู้        
ความเข้าใจ การพฒันาทกัษะทางสมอง EF ตามแนวคิด High Scope สามารถออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ได้
ตามมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประยุกต์ความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกบับริบทของห้องเรียนของตน 
อนัเกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ เรียนอย่างแท้จริง   
 

 

 



 

 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอน มีความรู้ ความเข้าใจ หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 

2. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถจดัประสบการณ์และกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีน าไปสู่การพฒันาทกัษะ
สมอง EF (Executive Function) ได้อย่างเหมาะสมวยั 

3. เพ่ือให้ผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าใจ และน าแนวคิด High Scope มาประยุกต์ใช้ในบริบทห้องเรียนของตนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้ครูผู้สอนสามารถเลือกแหลง่เรียนรู้ และออกแบบสื่อการเรียนรู้ ส าหรับเดก็ปฐมวยัได้อย่างเหมาะสม 
 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้บริหาร และครูผู้สอน ระดบัปฐมวยั และ/หรือ พ่ีเลีย้งเด็ก และผู้ดแูลเดก็ จากศนูย์พฒันาเดก็เล็ก  

จ านวน 250 ท่าน 

 

กรอบเนือ้หาสาระ  

1. หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 

2. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพ่ือการส่งเสริมพฒันาทกัษะสมอง EF (Executive Function) 

3. แนวคิด High Scope กบัการประยกุต์ใช้ในบริบทห้องเรียน 

4. Workshop 1: การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิด High Scope 

5. Workshop 2: การออกแบบสื่อ และแหลง่เรียนรู้ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

6. Micro Teaching 

 

วิทยากร 

 วิทยากรผู้ทรงคณุวฒิุ จากบริษัท อกัษรเจริญทศัน์ อจท. จ ากดั 

  

ระยะเวลาและสถานที่ 

 ระยะเวลา 1 วนั โดยต้นสงักดัเป็นผู้ก าหนดระยะเวลาและสถานท่ีตามความเหมาะสม 

 

การประเมินผล 

 1. สงัเกตความสนใจของผู้ เข้ารับการอบรม 

 2. ประเมินความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน 

 

 



 

 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน พ่ีเลีย้งเด็ก และผู้ดูแลเด็ก และผู้ ท่ีเก่ียวข้องมีความรู้ ความเข้าใจหลกัสูตร
การศึกษาปฐมวยั พ.ศ. 2560 สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะสมอง EF (Executive 
Function) ได้อย่างถูกต้องตามหลกัวิชาการ เข้าใจแนวคิดการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิด High Scope 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในบริบทห้องเรียนของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถออกแบบสื่อ และ
แหลง่เรียนรู้ส าหรับเดก็ปฐมวยัได้อย่างเหมาะสม  

 

ตารางอบรม  

 

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 – 10.30 น. หลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั พทุธศกัราช 2560 

10.30 – 10.45 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง 

10.45 – 12.00 น. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อการสง่เสริมพฒันาทกัษะสมอง EF (Executive Function) 

12.00 –13.00 น.  พกัรับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 –15.00 น.  แนวคิด High Scope กบัการประยกุต์ใช้ในบริบทห้องเรียน 

Workshop 1: การออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ ตามแนวคิด High Scope 

  น าเสนอผลงาน และประเมินผลการเรียนรู้ 

 Micro Teaching 

15.00 – 16.00 น. 

 

 

Workshop 2: การออกแบบสือ่ และแหลง่เรียนรู้ ส าหรับเดก็ปฐมวยั 

 น าเสนอผลงาน และประเมินผลการเรียนรู้ 

 Micro Teaching 

16.00 น. พกัรับประทานอาหารวา่ง และจบการอบรม 

     
 

 

 

 


