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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย
สู่มาตรฐานการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)
(โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยรามคาแหง กับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา : ผู้อำนวยกำรสำนัก/ กอง ผู้อำนวยกำรสถำนศึกษำหรือผู้ได้รับมอบหมำย
ศึกษำนิเทศก์ นักวิชำกำรศึกษำ ครูผู้สอนในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
เนื้อหา (Content) สาระที่เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวข้องการจัดการเรียนรู้ (Pedagoygy) และการพัฒนาตนเอง
ของครู
๑. กำรสอนใรศตวรรษที่ ๒๑
๒. กำรแก้ไขปัญหำผู้เรียน
๓. จิตวิทยำกำรแนะแนว/จิตวิทยำกำรเรียนรู้
๔. กำรจัดกำรชั้นเรียน
๕. กำรวิจัยพัฒนำกำรเรียนกำรสอน/ชุมชนแห่งกำรเรียนรู้วิชำชีพ
๖. กำรพัฒนำหลักสูตร
๗. กำรวัดและกำรประเมินผลกำรเรียนรู้
๘. กำรออกแบบกำรเรียนรู้
๙. อื่นๆที่เป็นศำสตร์ทำงกำรศึกษำหรือกำรจัดกำรเรียนรู้ คือ EF (Executive Functions) ทักษะ
สมองเพื่อกำรจัดกำรชีวิตที่สำเร็จ
๑๐. กำรดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินตำแหน่งและวิทยฐำนะข้ำรำชกำรครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ และกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ผู้รับผิดชอบโครงการ
โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงมหำวิทยำลัยรำมคำแหง กับ กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
หลักการและเหตุผล
ปฐมวัย: วัยแห่ง“การวางเสาเข็มของชีวิต”
ช่ว งปฐมวัย เป็น ช่ว งวัย แห่ ง “กำรวำงเสำเข็มของชีวิต ”เพรำะเป็นช่ว งวัยที่มีควำมส ำคัญสู งสุ ดต่อ
พัฒนำกำรทำงสมอง กำรสร้ำงอุปนิสัย และกำรปลูกฝังทักษะสำคัญต่ำงๆซึ่งเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำชีวิต
ของบุคคล
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พัฒนาการทางสมองของมนุษย์งำนวิจัยทำงประสำทวิทยำศำสตร์ชี้ให้เห็นพัฒนำกำรสมองของมนุษย์เรำว่ำมี
อัตรำกำรพัฒนำสูงสุดในช่วงแรกเกิดถึง ๖ ปีดังแผนภำพของ Center on the Developing Child
มหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ดสหรัฐอเมริกำ ที่แสดงว่ำพัฒนำกำรของกำรเชื่อมต่อเซลล์ประสำทสมองในด้ำนประสำท
สัมผัส ภำษำ และกำรคิดขั้นสูง ก่อรูปขึ้นในช่วงวัยก่อน ๖ ปี

Sensitive Period ช่วงปฐมวัยบำงครั้งเรียกกันว่ำเป็นช่วง “หน้ำต่ำงแห่งโอกำส”เป็นระยะอ่อนไหว
ของพัฒนำกำรสมอง ที่มีควำมไวต่อผลกระทบจำกปัจจัยต่ำงๆมำก ทั้งทำงบวกและทำงลบซึ่งเมื่อ ”หน้ำต่ำง
แห่งโอกำส”นี้เปิดแต่เด็กไม่ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงถูกต้องในช่วงวัยนี้ พัฒนำกำรที่สำคัญกำรสร้ำงอุป นิสัยและ
ทักษะพื้น ฐำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็น ของชีวิต ก็ย ำกที่จะได้รับกำรพัฒ นำซึ่งจะส่ งผลให้ กำรพัฒนำในช่ว งวัยอื่นๆ
ไม่สำมำรถเป็นไปด้วยดีและหำกเมื่อผ่ำนโอกำสในวัยนี้ไปแล้วแม้สมองในวัยอื่นๆจะยังพัฒนำต่อเนื่องไปได้
แต่ก็จะไม่ได้คุณภำพดีเท่ำกับกำรพัฒนำในช่วงปฐมวัยนี้ ในทำงตรงข้ำม หำกในช่วงวัยนี้ได้รับกำรพัฒนำ
อย่ำงเหมำะสมตำมวัย ตำมธรรมชำติของร่ำงกำยและสมอง เด็กก็จะได้รับโอกำสพัฒนำที่เป็นฐำนต่อเนื่อง
ไปยังวัยอื่นๆ ให้แข็งแรงงอกงำมต่อไป
Executive Functions (EF)= ทักษะสมองเพื่อจัดการชีวิตให้สาเร็จ องค์ควำมรู้สหวิทยำกำร
สมัยใหม่ด้ำนประสำทวิทยำศำสตร์ ที่ประสำนกับด้ำนจิตวิทยำและด้ำนกำรศึกษำพบว่ำทักษะกำรทำงำน
ของสมองส่วนหน้ำ (prefrontal cortex) ที่เรียกว่ำ Executive Functions (EF) เป็นส่วนของสมองที่สำคัญ
ยิ่งในกำรกำกับควำมคิด ควำมรู้สึกและกำรกระทำของมนุษย์ทุกคนรวมถึงกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของมนุษย์ แม้
จะเป็นที่ยอมรับกันในวงวิชำกำรในระดับโลกว่ำ ทักษะสมอง EF มีควำมสำคัญอย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำของ
มนุษย์เป็นศักยภำพตำมธรรมชำติของมนุษย์ และต้องได้รับโอกำสในกำรพัฒนำอย่ำงเหมำะสม แต่นักวิชำกำร
ก็ยังไม่สำมำรถสรุปคำนิยำมของ EF ให้เป็นหนึ่งเดียวได้ ดังนั้น จึงมีคำอธิบำยEF หลำกหลำยเช่น
“Executive Functions เป็นกระบวนกำรทำงควำมคิด (Mental process) ที่ช่วยให้เรำวำงแผน
มุ่งใจจดจ่อ จดจำคำสั่ง และจัดกำรกับงำนหลำยๆอย่ำงให้ลุล่วงเรียบร้อยได้สำมำรถจัดลำดับควำมสำคัญของงำน
วำงเป้ำหมำยและทำไปเป็นขั้นตอนจนสำเร็จ รวมทั้งควบคุมแรงอยำก แรงกระตุ้นทั้งหลำย ไม่ให้สนใจออกไป
นอกลู่นอกทำงเหมือนกับระบบควบคุมกำรบินทำงอำกำศในสนำมบินที่ต้องจัดกำรกับเที่ยวบินเข้ำ -บินออก
จำนวนหลำยสิบเที่ยวในเวลำเดียวกัน”
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“Executive Functions ทำหน้ำที่กำกับพฤติกรรมที่มุ่งสู่เป้ำหมำยของบุคคล ชี้ให้เห็นถึงสิ่งที่บุคคล
พึงกระทำให้เหมำะสมกับบริบท โดยคำนึงถึงควำมรู้และประสบกำรณ์ที่ผ่ำนมำ, คำนึงถึงสถำนกำรณ์ที่กำลัง
เกิดขึ้นตำมมำ คำนึงถึงควำมคำดหวังในอนำคต รวมทั้งคำนึงถึงคุณค่ำและจุดมุ่งหมำยในชีวิตของแต่ละบุคคล
EF จะช่วยให้บุคคลมีสำนึกของกำรเตรียมพร้อม สำนึกของภำระหน้ำที่ มีกำรยืดหยุ่น และมีกำรร่วมมือ
ทักษะสมอง EF“เป็นชุดกระบวนกำรทำงควำมคิด (mental process) ที่ทำงำนในสมองส่วนหน้ำ
ทำหน้ำที่เกี่ยวกับกำรคิด กำรรู้สึก และกำรกระทำของมนุษย์ EF ช่วยให้มนุษย์คิดเป็น มีเหตุมีผล ยับยั้งชั่งใจ
ได้ กำกับ อำรมณ์และพฤติก รรมตนเองได้ วำงแผนท ำงำนเป็น มุ่ง ใจจดจ่อ ทำอะไรไม่ว อกแวก จำคำสั่ ง
และจัดกำรกับงำนหลำย ๆ อย่ำงให้ลุล่วงเรียบร้อยได้ จัดลำดับงำนเป็นขั้นเป็นตอน ยึดเป้ำหมำยแล้วทำไปเป็น
ขั้นตอนจนสำเร็จ

สถำบัน RLG (รักลูกเลิร์นนิ่งกรุ๊ป) โดยควำมร่วมมือกับนักวิชำกำรด้ำนประสำทวิทยำศำสตร์และ
ปฐมวัยศึกษำ ได้ถอดรหัสทักษะสมอง Executive Functions (EF) ได้เป็น ๙ = ๓x๓ ด้ำน ดังนี้
ทักษะพื้นฐาน ๓ ด้าน
EF ๓ ด้ำนที่ได้รับควำมเห็นพ้องตรงกันจำกนักวิทยำศำสตร์มำกที่สุด ได้แก่ working memory,
inhibitory control และ cognitive flexibility(shifting) จึงเป็นทักษะสมองEF ที่เป็นฐำนสำคัญให้ EF
ด้ำนอื่นๆพัฒนำต่อยอดต่อไป(ส่วนกลำงของแผนภำพ)
- ทักษะควำมจำเพื่อใช้งำน(working memory)คือควำมสำมำรถในกำรจดจำข้อมูล พร้อมไปกับกำรประมวล
ข้อมูลที่มีอยู่เดิมเพื่อนำมำใช้ในสถำนกำรณ์ที่กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน
- ทักษะยับยั้งไตร่ตรอง(Inhibitory Control) คือควำมสำมำรถในกำรหยุดเพื่อคิด ก่อนที่จะทำ หรือพูดได้
ในเวลำที่เหมำะสม
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- ทักษะยืดหยุ่นควำมคิด (Shifting / Cognitive Flexibility) คือ ควำมสำมำรถในกำรเปลี่ยนควำมคิด
เมื่อสถำนกำรณ์หรือเงื่อนไขเปลี่ยน Prof.Dr. RussellA. Barkley ชี้ว่ำด้วยกำรทำงำนเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
EFเหล่ำนี้ทำให้ เกิดกำรควบคุมพฤติกรรม นำไปสู่ กำรจัดกำรเพื่ อบรรลุ เป้ำหมำย มีควำมมุ่งมั่นที่จะทำให้
ถึงเป้ำหมำยให้ได้ มีกำรจัดวำงกำรงำน แก้ไขสิ่งที่ผิดพลำดเสียหำย ใส่ใจต่อเสียงสะท้อน และมีควำมยืดหยุ่น
ทั้งทำงควำมคิดและพฤติกรรม
ทักษะกากับตนเอง ๓ ด้าน (ด้ำนขวำมือของแผนภำพ) เป็นทักษะที่เน้นไปที่กำรกำกับตนเอง จัดกำร
ตนเอง เพื่อให้สำมำรถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ตำมบันทักฐำนค่ำนิยมและกติกำของสังคม ได้แก่
- ทักษะจดจ่อใส่ใจ (Focus / Attention) คือ ควำมสำมำรถในกำรจดจ่อ สนใจสิ่งใด สิ่งหนึ่งต่อเนื่องได้
ในเวลำที่เหมำะสม
- ทักษะควบคุมอำรมณ์ ( Emotional Control) คือ ควำมสำมำรถในกำรควบคุมอำรมณ์และแสดงพฤติกรรม
ออกมำได้อย่ำงเหมำะสม
- ทักษะประเมินตนเอง (Self - Monitoring) คือควำมสำมำรถในกำรประเมินตนเอง ทั้งด้ำนควำมคิด
ควำมรู้สึก พฤติกรรมและผลงำนของตนเอง
ทักษะปฏิบัติ ๓ ด้าน ได้แก่ (ด้ำนซ้ำยมือของแผนภำพ)
- ทักษะริเริ่มและลงมือทำ (Initiating) คือ ควำมสำมำรถในกำรริเริ่มว่ำสิ่งใดควรทำ โดยไม่ต้องรอผู้อื่นกำกับ
และสำมำรถลงมือทำตำมควำมคิดริเริ่มนั้นได้
- ทักษะวำงแผน จัดระบบดำเนินกำร (Planning and Organizing) คือ ควำมสำมำรถในกำรวำงแผน มองเห็น
สิ่งต่ำงๆ ในกระบวนกำรทำงำนได้ชัดเจน จัดกำรเรื่องเวลำ วัสดุ ขั้นตอน และลงมือดำเนินกำรได้
- ทักษะมุ่งมั่นพำกเพียร (Goal- Directed Persistence) คือ ควำมสำมำรถในกำรกำหนดตนเองอุตสำหะ
พำกเพียรทำงำนจนบรรลุตำมเป้ำหมำยที่ตนตั้งไว้
๓-๖ ปีช่วงเวลาที่ EF มีการพัฒนาได้ดีที่สุด มีงำนวิจัยที่ชี้ชัดเจนว่ำ ปฐมวัยเป็นช่วงที่ Executive
Functions มี อั ตรำกำรพัฒ นำสู ง สุ ด ที่ ห ำกปลู ก ฝั ง ทั กษะใดๆ ขึ้ น แล้ ว ทัก ษะเหล่ ำ นั้ น ก็ จ ะ “ฝั ง ชิ ป ”
เป็นโครงสร้ำงในสมอง ที่พัฒนำเป็นบุคลิกภำพของบุคคลนั้นยำวนำนไปตลอดชีวิต ดังกรำฟที่แสดงประกอบนี้
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นั ก วิช ำกำรหลำยสำขำ ได้ส รุ ป กำรศึ ก ษำพัฒ นำกำรและขั้ นตอนของ EFในช่ ว งปี แรกๆของชี วิ ต
ชี้ให้เห็นสำระสำคัญดังนี้
- ทักษะ EFs เป็นรำกฐำนที่สำคัญยิ่งของพัฒนำกำรควำมสำมำรถด้ำนกำรเรียนรู้และสังคม
- ทั้งสภำพแวดล้อมและจังหวะก้ำวของคนแต่ละคนเป็นสิ่งกำหนดควำมแตกต่ำงว่ำเด็กแต่ละคนจะพัฒนำ EF
ไปอย่ำงไร
- กำรส่งเสริมสร้ำงกระบวนกำรที่มุ่งเน้นเจำะจงพัฒนำ EFแต่ละ Domain นั้นจะสร้ำงประสิทธิผลอย่ำงน้อย
ที่สุดในระยะสั้น และส่งผลกระทบต่อกำรเรียนรู้ด้ำนอื่นๆด้วยเช่นกัน
- EF ไม่เหมือนกับควำมพร้อมในกำรเรียนหรือควำมสำเร็จทำงกำรศึกษำเสียทีเดียว หำกแต่เป็น BIOLOGICAL
FOUNDATION เพื่อเป็นฐำนที่แข็งแรงในกำรเรียนรู้ อ่ำน เขียน คิดคำนวณ
- ในทำงปฏิบัติ ทักษะ EFจะส่งเสริมในเรื่องกระบวนกำร (how) ในกำรโฟกัส จดจำ วำงแผน ซึ่งจะช่วยให้ เด็ก
สำมำรถเข้ำถึงและเรียนรู้ เนื้อหำ (What) ไม่ว่ำจะเป็นกำรอ่ำน กำรเขียน กำรประมวล
EF จะช่ ว ยให้ เ ด็ ก เข้ ำ ถึ ง ควำมรู้ ไ ด้ แ ละเป็ น ผู้ เ รี ย นที่ มี ส่ ว นร่ ว มในประสบกำรณ์ ต่ ำ งๆในโรงเรี ย น
อย่ำงกระตือรือร้นและมีสมรรถภำพสูง
- เด็กที่ EFดีจะทำคะแนนคณิตศำสตร์ ภำษำ กำรพัฒนำกำรอ่ำนออกเขียนได้ได้เป็นอย่ำงดี
ประเทศไทยในโลกสมัยใหม่ต้องสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะแตกต่างจากเดิม
ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ในโลกที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว รุนแรง ซับซ้อน
และคำดกำรณ์ได้ยำกนั้น เป็นที่ยอมรับกันในระดับโลกแล้วว่ำเนื้อหำควำมรู้หำได้ง่ำยดำยจำกอินเตอร์เน็ต
แต่สิ่งที่จำเป็นต้องได้รับกำรฝึกฝนคือทักษะต่ำงๆมนุษย์ที่จะดำรงชีวิตให้ประสบควำมสำเร็จในศตวรรษใหม่
ได้ จ ำเป็ น ต้ อ งมี คุณ สมบั ติ ที่ เ รี ย กว่ ำ “ทั ก ษะศตวรรษที่ ๒๑” ที่ เ น้ น กำรคิ ด วิ เ ครำะห์ กำรคิ ด สร้ ำ งสรรค์
กำรทำงำนร่วมกับผู้อื่น กำรสื่อสำร กำรปรับตัวและยอมรับควำมแตกต่ำงเป็นต้น
สังคมไทยก้าวสู่สังคมสูงอายุรวดเร็วอย่างยิ่ง เด็กไทยจึงต้องเร่งพัฒนำคุณภำพอย่ำงมำก พวกเขำ
จะต้องมีผลิตภำพ (productivity)มำกกว่ำรุ่นพ่อแม่อย่ำงน้อย ๑ เท่ำจึงจะสำมำรถภำระกิจกำรดูแลผู้สูงอำยุ
ที่มีมำกถึง ๒๕% ของจำนวนประชำกรในอีก ๑๕ ปีข้ำงหน้ำได้ กำรที่เด็กไทยจะมีผลิตภำพในระดับดังกล่ำวได้
เขำจะต้องมีทักษะกำรเรียนรู้ ทักษะกำรทำงำนและทักษะกำรใช้ชีวิตชั้นเยี่ยม ซึ่งทักษะหลักทั้ง ๓ นี้จะต้อง
มีพื้นฐำนมำกจำกกำรฝึกฝนปลูกฝังตั้งแต่ปฐมวัย
สถานการณ์เด็กปฐมวัยไทยโดยรวมในปัจจุบัน จำกข้อมูลของหน่วยงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย
โดยสรุปพบว่ำเด็กวัย ๔ ปี ยังมีปัญหำด้ำนพัฒนำกำรล่ำช้ำถึง ๔๒% และเมื่อขึ้นสู่ระดับประถมศึกษำ มีระดับ
สติปัญญำ (IQ) ต่ำกว่ำเกณฑ์ประมำณ ๓๐% และควำมฉลำดทำงอำรมณ์ (EQ) ประมำณ ๒๖% ซึ่งปัญหำ
สำคัญเหล่ำนี้จ ะต้องได้รับกำรแก้ไขโดยเร่งด่วนผ่ำนกระบวนกำรดูแลพัฒนำโดยครอบครัว โดยหน่วยงำน
ด้ำนสำธำรณสุข และกำรศึกษำ
ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น แม้ว่ำครูปฐมวัยของในโรงเรียนอนุบำลสังกัดสำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำนซึ่ ง รั บ ภำรกิ จ ดู แ ลพั ฒ นำและจั ด กระบวนกำรเรี ย นรู้ แ ก่ เ ด็ ก ปฐมวั ย จะมี ค วำมรู้
ควำมสำมำรถพัฒนำเด็กปฐมวัยในหลักกำรและแนวทำงกำรพัฒนำเด็กแบบองค์รวม ที่เน้นให้กำรส่งเสริม
พัฒนำกำรทั้ง ๔ ด้ำน ; ร่ำงกำย อำรมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญำแก่เด็กไปแล้วอย่ำงดี
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แต่ด้วยปัจจัยดังกล่ำวมำข้ำงต้นทั้งโลกที่ทักษะและควำมรู้เปลี่ยนแปลง ควำมรู้ในด้ำนกำรพัฒนำสมอง
ที่ชัดเจนขึ้น และสถำนกำรณ์เด็กของประเทศไทย จึงมีควำมจำเป็นอย่ำงยิ่ง ที่ครูปฐมวัย จะต้องได้รับควำมรู้
ใหม่ (knowledge) ในหลักกำรพัฒนำทักษะสมอง EF ในเด็ก จนเกิดเป็นควำมเข้ำใจใหม่(understanding)
ที่ต่อยอดเชื่อมโยงกับควำมรู้เดิมที่มีเป็นฐำนทุน สำมำรถปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองของตน (attitude)
ในกำรพัฒนำสร้ำงโอกำสให้เด็กได้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นและได้พัฒนำทักษะ (skill) ในกำรจัดกระบวนกำรเรียน
กำรสอนแก่เด็กปฐมวัยจนสำมำรถเพิ่มประสิทธิผลในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยให้ปลูกฝังรำกฐำนทักษะพื้นฐำน
ที่จะใช้ต่อไปในชีวิตได้ตรงตำมธรรมชำติของปฐมวัยและให้เกิดควำมพร้อมต่อกำรพัฒนำในช่วงประถมศึกษำ
และในวัยอื่นๆ ต่อไปทั้งแก้ปัญหำปัจจุบัน และเตรียมพร้อมเด็กสู่โลกอนำคตอย่ำงมั่นคง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๑) เพื่อให้ครูปฐมวัยที่เข้ำรับกำรอบรมได้รับควำมรู้ (Knowledge) เกี่ยวกับ
- บริบทของกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในประเทศไทยท่ำมกลำงโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วซับซ้อน
- ทฤษฎีควำมเป็นมำและพัฒนำกำรขององค์ควำมรู้ EF งำนวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับธรรมชำติกำรทำงำน
ของสมอง หลักกำรทำงำนของทักษะสมอง Executive Functions
- หลักกำรและแนวทำงกำรพัฒนำส่งเสริม EF
- แนวทำงในกำรวิเครำะห์และสร้ำงสรรค์แผนกำรเรียนกำรสอนที่ส่งเสริม EF ในเด็กปฐมวัย รวมถึงตัวอย่ำง
ของกำรจัดแผนสร้ำงประสบกำรณ์ กิจกรรม และกิจวัตรเพื่อกำรสร้ำงเสริมทักษะสมอง EF
๒) เพื่อให้ครูปฐมวัยที่เข้ำรับกำรอบรมมีทักษะ (Skills) ในกำรมองกระบวนกำรพัฒนำและเรียนรู้
ที่เกิดขึ้นในตัวเด็ก ได้แก่
- ทั กษะกำรวิ เครำะห์ แ ผนกำรจั ด ประสบกำรณ์ กิ จ กรรมและกิจ วัต รแบบต่ ำงๆ ส ำหรับ เด็ กปฐมวั ยด้ ว ย
องค์ควำมรู้ EF
- ทักษะกำรออกแบบสร้ำงสรรค์แผนกำรจัดประสบกำรณ์ กิจกรรม และกิจวัตร เพื่อส่งเสริม EF แก่เด็กปฐมวัย
ที่ครูปฐมวัยสร้ำงได้ด้วยตนเอง
- ทักษะกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ที่จะนำครูปฐมวัยไปสู่กำรปรับตัว
เข้ำร่วมใน PLC (Professional Learning Community) ได้ด้วยควำมมีประสิทธิภำพ
- ทักษะในกำรปรับปรุงพฤติกรรมเด็กเชิงบวก และมีทักษะประเมินพฤติกรรมเด็กด้วยควำมเข้ำใจต่อธรรมชำติ
กำรทำงำนของสมองของเด็กปฐมวัย
๓) เพื่อให้ครูปฐมวัยที่เข้ำรับกำรอบรมได้พัฒนำคุณลักษณะควำมเป็นครู (Attitude) ได้แก่
- เสริมพลังให้ครูปฐมวัยตระหนักในภำรกิจยิ่งใหญ่ในควำมเป็นครูปฐมวัย ที่จะสร้ำงเด็กปฐมวัยให้มีสมรรถนะ
และคุณลักษณะที่ดี เพื่อเป็นรำกฐำนของชีวิตของเด็กทุกคนและเป็นรำกฐำนแข็งแกร่งของสังคมในวันข้ำงหน้ำ
รวมทั้งมีทัศนคติเชิงบวกต่อภำรกิจควำมเป็นครูปฐมวัย นั่นคือ ครูปฐมวัยเป็นผู้กำอนำคตของเด็กและอนำคต
ของประเทศชำติไว้ในมือของตน ให้ครูปฐมวัยมั่นใจและเห็นพลังขององค์ควำมรู้ที่เป็นธรรมชำติของสมอง
มนุ ษย์ น ำไปสู่ กำรมุ่งมั่น เปลี่ ย นแปลงตนเองและเปลี่ ยนแปลงห้ องเรีย น ด้ว ยองค์ควำมรู้ EF ที่นำไป
ประยุกต์ใช้
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๔) เพื่อให้ครูได้เรียนรู้กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ EF เด็กปฐมวัยของ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และบทเรียนควำมสำเร็จในกำรออกแบบกิจกรรมตำมแนวทำง EF Guideline ตำมบริบท
ของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๕) เพื่อให้ครู ส ำมำรถน ำควำมรู้มำพัฒ นำวิช ำชีพได้ ด้ว ยกำรดำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดทำ
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ได้
๖) ส่ ง เสริ ม ให้ ค รู ป ฐมวั ย เห็ น พลั ง ของเพื่ อ นครู จำกกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ กั บ เพื่ อ นครู ด้ ว ย
กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และกำรสร้ำงทีมเรียนรู้ของครูปฐมวัยวิถีใหม่
ตัวชี้วัดความสาเร็จของการเรียนรู้ของครูผู้รับการพัฒนา
การประเมินผลการอบรม
- ประเมินผลวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจของผู้ผ่ำนกำรอบรม (ก่อนและหลัง) โดยประเมินผลจำก ผู้เข้ำรับกำรอบรม
ในแต่ละรุ่น
การรับรองผลการฝึกอบรม
- ผู้ เข้ ำรั บ กำรอบรมต้ องส่ ง แบบประเมิน วัด ควำมรู้ควำมเข้ ำใจครบทั้ งสองชุด และมี ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในส่วนของแบบทดสอบหลังกำรอบรมมำกกว่ำแบบทดสอบก่อนกำรอบรม จึงจะถือว่ำผ่ำนเกณฑ์พร้อมกับ
ได้รับวุฒิบัตร
- ครู ที่เข้ำรับ กำรพัฒ นำจะต้องมีเวลำเข้ำร่ว มกิจกรรมตำมหลั กสู ตรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 ของเวลำตำม
หลักสูตร
กรอบความคิดของหลักสูตร (Curriculum conceptual framework)
อธิบายกรอบความคิด
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หลักสูตรนี้ตั้งอยู่บนฐำนควำมเชื่อว่ำ “ทุกควำมคิดมีคุณค่ำ ทุกประสบกำรณ์มีควำมหมำย” ครูทุกคน
มีประสบกำรณ์เดิมที่มีคุณค่ำเป็นฐำนทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อนำเอำควำมรู้ใหม่มำต่อยอด หรือเชื่อมต่อ จะเกิด
กำรผสมผสำนและพั ฒ นำ เกิ ด เป็ น ประสบกำรณ์ ควำมรู้ และควำมสำมำรถใหม่ ที่ เ ข้ ม แข็ ง ยิ่ ง ขึ้ น
โดยกระบวนกำรเรียนรู้ของหลักสูตรนี้ เริ่มจำก
๑) กำรให้คุณค่ำกับประสบกำรณ์เดิม
๒) ต่อยอดด้วยกำรทำควำมรู้จักกับสภำพกำรณ์ของโลกยุคดิจิตัล วิเครำะห์ปัญหำและสถำนกำรณ์
ที่เด็กไทยกำลังเผชิญอยู่เพื่อเข้ำใจบริบทที่เป็นจริงทั้งทำงบวกและลบ ทั้งที่เป็นโอกำสและเป็นอุปสรรค รวมถึง
ควำมท้ำทำย ซึ่งอยู่รอบตัวครูและเด็ก
๓) ครูเรียนรู้และเข้ำใจธรรมชำติกำรทำงำนของสมองให้ชัดเจน รู้ว่ำEF คืออะไร ทำงำนอย่ำงไร
โดยวิทยำกรจะทำให้เข้ำใจได้อย่ำงง่ำยรวมทั้งมีกระบวนกำรที่ทำให้ครูสำมำรถมองเห็นและรู้จัก EF ที่เกิดขึ้น
ในตนเองด้วย
๔) เมื่อเกิดควำมเข้ำใจทั้งสถำนกำรณ์รอบตัว ทั้ งองค์ควำมรู้ EF แล้วครูต้องเกิดพลังที่จะเรียนรู้
เพิ่มเติม เพื่อร่วมกันหำทำงออกให้แก่เด็ก จำกนั้นจึงเข้ำสู่กระบวนกำรนำ EF ไปใช้ซึ่งเริ่มจำกกำรฝึกวิเครำะห์
หำ EF ในแผนงำนเดิมที่ครูเคยใช้ในกำรจัดประสบกำรณ์ในห้องเรียนปฐมวัย
๕) ครูนำข้อวิเครำะห์เสนอ แชร์ และเรียนรู้จำกำรเสนอแนะและให้แง่คิดมุมมองจำกวิทยำกรและ
เพื่อนครูที่เข้ำร่วมเรียนรู้
๖) วิทยำกรเติมเต็มควำมรู้ในกำรนำ EF สู่กำรปฏิบัติ ด้วยหลักกำร “5 องค์ประกอบของกำรส่งเสริม EF”
๗) ครูฝึกออกแบบสร้ำงสรรค์แผนจัดประสบกำรณ์ในห้องเรียนด้วยตนเอง และนำออกแชร์กับเพื่อนครู
๘) ครู เ รี ย นรู้ ก ำรใช้ เ ครื่ อ งมื อ ”แบบสั ง เกตพฤติ ก รรม EF เด็ ก ปฐมวั ย ” เพื่ อ กำรสั ง เกตเด็ ก
เป็นรำยบุคคล และสรุปกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
๙) ครูเรียนรู้กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ EF เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก บทเรียนควำมสำเร็จในกำรออกแบบกิจกรรมตำมแนวทำง EF Guideline ตำมบริบทของครู
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และกำรสร้ำงทีมเรียนรู้ของครูปฐมวัยวิถีใหม่
๑๐) ครูเรียนรู้กำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) สู่ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพ
เมื่อจบหลั กสู ตรกำรอบรมตำมเส้ นทำงกำรเรียนรู้ในระยะเวลำที่กำหนด ครูจะพบว่ำฐำนทุนที่มี
แต่ เ ดิ ม นั้ น ยั ง มี ค วำมหมำย เป็ น ประโยชน์ เป็ น ฐำนทุ น ที่ ต่ อ ยอดได้ ดี กั บ องค์ ค วำมรู้ ใ หม่ เ รื่ อ ง EF
แต่กระบวนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรนี้ จะช่วยให้ครูมีสำยตำที่ คมขึ้น โฟกัสได้ชัดเจนขึ้นว่ำในแต่ละขั้นตอน
ของกิจกรรมและกิจวัตรต่ำงๆที่ครูทำกับเด็กนั้นครูกำลังส่งเสริมให้เกิด EF ในด้ำนใดที่จะฝังเป็นชิปในสมอง
ส่วนหน้ำของเด็กที่จะคงอยู่ตลอดไป และพัฒนำเป็นบุคลิกลักษณะของควำมสำเร็จติดตัวไปตลอดชีวิต ครูได้
เรียนรู้กำรจัดประสบกำรณ์เรียนรู้/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ EF เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก บทเรียน
ควำมสำเร็จในกำรออกแบบกิจกรรมตำมแนวทำง EF Guideline ตำมบริบทของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก และ
กำรสร้ำงทีมเรียนรู้ของครูปฐมวัยวิถีใหม่ และครูสำมำรถนำควำมรู้ มำพัฒนำวิชำชีพได้ด้วยกำรดำเนินกำรตำม
มำตรฐำนกำรจัดทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) ได้
หัวข้อเนื้อหาสาระในหลักสูตรและรายละเอียด
ลักษณะสาคัญของหลักสูตร
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๑) เนื้อหาความรู้ มีควำมเชื่อมโยงต่อเนื่องเป็นองค์รวมแบบบูรณำกำร และส่งผลต่อกันตำมลำดับ
เมื่ อ เข้ ำ ใจเรื่ อ งหนึ่ ง แล้ ว จึ ง เป็ น ฐำนเพื่ อ กำรเรี ย นรู้ ข องเรื่ อ งถั ด ไป เมื่ อ เกิ ด กำรเรี ย นรู้ ใ นภำพรวมแล้ ว
จึงจะประเมินผลกำรเรียนรู้รวบยอดทั้งหลักสูตร ไม่เน้นกำรประเมินเป็นรำยวิชำ
๒) กระบวนการเรียนรู้ มีกำรนำเข้ำควำมรู้ใหม่ (EF) ด้วยกำรบรรยำย แต่เน้นกำรลงมือปฏิบัติและ
ให้ผู้เรียนย่อยควำมรู้ด้วยตนเองโดยใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ที่เน้น
ควำมส ำคั ญ ของกำรแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ค วบคู่ กั น ไป บนพื้ น ฐำนที่ เ ชื่ อ มั่ น ว่ ำ “ทุ ก ควำมคิ ด มี คุ ณ ค่ ำ
ทุกประสบกำรณ์มีควำมหมำย” นำไปสู่กำรพัฒนำ Community of Practice ได้ในที่สุด
๓) รายวิชาประกอบด้วย
๓.๑“โลกที่เปลี่ยนไป กับ ผลกระทบต่อเด็กปฐมวัยในมือของครู”
ชั่วโมงการเรียนรู้: ระยะเวลำ 1 ชม. ๓๐ นำที
เนื้อหา
- โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง
- วิสัยทัศน์และทำงเดินสู่อนำคตของประเทศไทย
- สถำนกำรณ์เด็กปฐมวัยไทยปัจจุบัน
- แนวทำงที่ครูจะนำพำเด็กปฐมวัยไปสู่กำรเป็นคนรุ่นใหม่ที่ยืนอยู่ได้ในโลกอนำคต

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูปฐมวัย ตระหนักถึงกำรเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ ที่อำจเป็นได้ทั้งโอกำสและภัยคุกคำมต่อ
เด็กปฐมวัยที่ครูกำลังดูแลอยู่ รวมถึงคุณสมบัติที่คนรุ่นใหม่จะอยู่รอดปลอดภัย และประสบควำมสำเร็จได้
ในโลกสมัยใหม่ที่เปลี่ยนแปลงรุนแรง
- เพื่อให้ครูเกิดควำมมุ่งมั่น ที่จะวำงเป้ำหมำยและแนวทำงในกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยในมือของครู ให้สอดคล้อง
กับกำรเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อส่งผลถึงกำรสร้ำงรำกฐำนพัฒนำพลเมืองคุณภำพที่สอดคล้องกับยุคสมัย
อย่ำงแท้จริง
กระบวนการเรียนรู้
- กำรบรรยำยโดยวิทยำกร ๕๐%
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ๕๐%
๓.๒ “รู้จักทักษะสมอง Executive Functions(EF)”
ชั่วโมงการเรียนรู้: ระยะเวลำ ๔ ชั่วโมง ๔๕ นำที
เนื้อหา
- ธรรมชำติกำรทำงำนของสมองส่วนหน้ำ และโครงสร้ำงสมอง 3 ส่วน
- ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ EF ทั้ง 9 ด้ำน
- EF เป็นคำตอบของคุณภำพพลเมืองไทยในโลกอนำคต
- ถ้ำ EF อ่อนแอ จะเกิดปัญหำอย่ำงไรต่อตนเอง ครอบครัวและสังคม
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- สัมผัส EF ด้วยประสบกำรณ์ตรงของครู ก่อนที่จะไปพัฒนำเด็ก
วัตถุประสงค์
- เพื่อเรียนรู้ธรรมชำติกำรทำงำนของสมองส่วนหน้ำ ส่วนอำรมณ์ และส่วนสัญชำตญำณ และเห็นบทบำท
ควำมสำคัญของสมองส่วนหน้ำที่ต้องได้รับกำรพัฒนำ
- เพื่อรู้จักและเข้ำใจทักษะสมอง EF ทั้ง 9 ด้ำน อย่ ำงดีด้วยประสบกำรณ์ของครูเอง จนมองเห็นได้ว่ำ
ในพฤติกรรม หรือกิจกรรมใดๆ ที่ครูจัดให้เด็กนั้น เกิด EF ขึ้นอย่ำงไร
กระบวนการเรียนรู้
- กำรบรรยำยโดยวิทยำกร 30%
- กำรลงมือปฏิบัติ (workshop) / เกมส์ หรือ ศิลปะ๓๕%
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ๓๕%
- ตัว อย่ ำงกิจกรรมหรื อ Good practiceที่ใช้ในกำรอบรม ได้แก่ สื่ อเกมกระดำน หรือ Board game
เป็นกิจกรรมสร้ ำงกำรมีส่วนร่ว ม ใช้กำรคิดวิเครำะห์ ชั่งใจ ไตร่ตรอง ตัดสิ นใจ วำงแผน และมุ่งเป้ำหมำย
สอดคล้องกับกำรส่งเสริมทักษะ EF ในเด็ก และง่ำยต่อกำรสร้ำงควำมเข้ำใจทักษะ EF ของผู้เข้ำอบรม
๓.๓“Workshop การวิเคราะห์และสังเคราะห์สร้างสรรค์แผนกิจกรรมสาหรับเด็กปฐมวัย”
ชั่วโมงการเรียนรู้: ระยะเวลำ ๕ ชั่วโมง ๔๐ นำที
เนื้อหา
- วิเครำะห์แผนกิจกรรมที่เคยทำมำด้วยมุมมอง EF พัฒนำแผนงำนเดิมให้กลำยเป็นแผนงำนใหม่ด้วยมุมมอง EF
- สร้ำงสรรค์แผนกิจกรรมส่งเสริม EF สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยมือของครูเอง
- ๕ องค์ประกอบในกำรส่งเสริมทักษะสมอง EF
- เครื่องมือแบบสำรวจแผนกำรจัดประสบกำรณ์
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูที่เข้ำรับกำรอบรมสำมำรถวิเครำะห์มองเห็น EF ที่เกิดขึ้นในแผนงำนที่เคยทำมำแต่เดิม และ
สำมำรถยกระดับ ควำมสำมำรถมำสร้ ำ งสรรค์ พั ฒ นำให้ แ ผนงำนนั้ น ดี ก ว่ ำเดิ ม เพิ่ ม กระบวนกำรพั ฒ นำ
ทักษะสมอง EF ให้ชัดเจน เห็นผล ได้ดียิ่งขึ้น
- ครูเกิดควำมมั่นใจในกำรพัฒ นำสร้ำงสรรค์แผนหรือสื่อกำรเรียนกำรสอนได้ด้วยตนเอง โดยใช้เงื่อนไขและ
สภำพแวดล้อมในบริบทของตน ไม่ต้องเรียกหำแผนกำรสอนสำเร็จรูปจำกภำยนอก
กระบวนการเรียนรู้ :
- กำรบรรยำยโดยวิทยำกร ๒๐%
- กำรลงมือปฏิบัติ (workshop) วิเครำะห์-แผนเก่ำ / สร้ำงสรรค์แผนใหม่โดยใช้เครื่องมือ ๔๐%
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning)และกำรเติมเต็มโดยวิทยำกร ๔๐%
๓.๔ “แผนที่สมบูรณ์กับแนวทางการส่งเสริมทักษะสมอง EF ในเด็กปฐมวัย”
ชั่วโมงการเรียนรู้: ระยะเวลำ ๒ ชั่วโมง ๔5 นำที
เนื้อหา
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- องค์ประกอบรวมของกำรส่งเสริม EF ในเด็กปฐมวัย
- กำรพัฒนำกิจกรรมส่งเสริม EF ที่หลำกหลำย
- ตัวอย่ำงกิจกรรม
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ครูที่เข้ำรับกำรอบรม เข้ำใจแนวทำงกำรส่งเสริม EF ในเด็กครบทุกองค์ประกอบ และได้เห็นตัวอย่ำง
หรือ Best practice ในกำรจัดกิจกรรม EF ประเภทต่ำงๆ
- เพื่อให้ครูได้ฝึกกำรออกแบบ พัฒนำกิจกรรมหลำกหลำยตำมองค์ประกอบฯ ที่ส่งเสริม EF ในโรงเรียน/ชั้นเรียน
ได้ด้วยตนเอง
กระบวนการเรียนรู้ :
- กำรบรรยำยโดยวิทยำกร ๒๕%
- กำรลงมือปฏิบัติ (workshop) / active Learning ๕๐%
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ๒๕%
๓.๕ “สรุปการเรียนรู้”
ชั่วโมงการเรียนรู้: ระยะเวลำ ๓๐ นำที
เนื้อหา
- กำรสะท้อนคิด (Reflection) ต่อกำรเรียนรู้ตลอดกระบวน ; ควำมรู้ / ควำมเข้ำใจ / ทัศนคติ / ทักษะ
- กำรวำงแผนพัฒนำงำนส่งเสริม EF ตำมบริบทของครู
- กำรเชื่อมต่อเป็นเครือข่ำยครู EF ในอนำคต
วัตถุประสงค์รายวิชา
- เพื่อให้ครูที่เข้ำรับกำรอบรมได้สะท้อนคิด (reflection) ถึงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ และทักษะ ได้เกิดขึ้น
ตลอดกำรอบรม กลั่ น กรองและตกผลึ กควำมรู้ ควำมคิดอย่ำงเป็นระบบ นำไปสู่ แรงบันดำลใจที่จะสร้ำง
กำรเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับนักเรียนในชั้นเรียนของตน
- เพื่อให้ครูได้วำงแผนสร้ำงกำรเปลี่ยนแปลงตำมควำมรู้ควำมเข้ำใจที่ได้รับจำกกำรอบรมและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับเพื่อนครูที่ร่วมกำรอบรม
- เพื่อวำงแผนร่วมกันในกำรเชื่อต่อเป็นเครือข่ำยครู EF ในอนำคต
กระบวนการเรียนรู้ :
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ๑๐๐%
๓.๖ “ถอดบทเรียนการนาความรู้สู่การออกแบบกิจกรรมพัฒนา EF ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชั่วโมงการเรียนรู้ : ระยะเวลำ ๓ ชั่วโมง
เนื้อหา
- กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ EF เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- บทเรียนควำมสำเร็จในกำรออกแบบกิจกรรมตำมแนวทำง EF Guideline ตำมบริบทของครูศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- กำรสร้ำงทีมกำรเรียนรู่ของครูปฐมวัยวิถีใหม่
วัตถุประสงค์รายวิชา
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- เพื่อให้ครูที่เข้ำรับกำรอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้/กิจกรรมเพื่อพัฒนำทักษะ
EF เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
- เพื่อให้ครูได้เรียนรู้และเกิดแนวคิดในกำรพัฒนำจำกบทเรียนควำมสำเร็จ
- เพื่อสร้ำงทีมเรียนรู้และเครือข่ำยครู EF ในศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กระบวนการเรียนรู้ :
- กำรบรรยำยโดยวิทยำกร ๒๕%
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ๒๕%
- กำรลงมือปฏิบัติ (Workshop) / Active Learning ๒๕%
๓.๗ “การจัดทาข้อตกลงในการทางาน (PA) สู่ความก้าวหน้าในวิชาชีพครู”
ชั่วโมงการเรียนรู้: ระยะเวลำ ๓ ชั่วโมง
เนื้อหา
- How to ทำวิทยฐำนะแบบใหม่
- ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
- หลักเกณฑ์/วิธีกำรประเมิน
วัตถุประสงค์รายวิชา
- เพื่อให้ครูมีควำมรู้และเข้ำใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์กำรทำข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA) และสำมำรถนำควำมรู้สู่
กำรปฏิบัติได้
กระบวนการเรียนรู้ :
- กำรบรรยำยโดยวิทยำกร ๕๐%
- กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) ๕๐%
ตารางการฝึกอบรม
วันที่หนึ่ง
เวลา
๙.๐๐–๑๐.๓๐

๑๐.๓๐–๑๐.๔๕
๑๐.๔๕– ๑๒.๐๐
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐
๑๓.๐๐–๑๖.๓๐

เนื้อหา/สาระการพัฒนา
- โลกที่เปลี่ยนไป กับผลกระทบต่อเด็ก
ปฐมวัยในมือครู
(: สถำนกำรณ์เด็ก เยำวชนและโลก VUCA
ทำไมต้อง EF) (๑ ชม. ๓๐ นำที)
อำหำรว่ำง ๑๕ นำที
กำรเรียนรู้ธรรมชำติของสมอง
ควำมรู้ฐำนรำก ๓ มิติกำรพัฒนำมนุษย์ ( ๑ ชม. ๑๕
นำที.)
อำหำรกลำงวัน
ควำมหมำยของEF

รูปแบบ
ทีมวิทยำกรเนื้อหำบรรยำยรวม

ทีมวิทยำกรเนื้อหำบรรยำยรวม

ทีมวิทยำกรกิจกรรม
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องค์ประกอบ EF ๙ ด้ำน( ๓ ชม. ๓๐ นำที)
วันที่สอง Workshop : Basic EF Guideline (ให้นำแผนกำรจัดประสบกำรณ์ของตนเองมำคนละ ๑ แผน)
๙.๐๐–๙.๓๐ ๕ องค์ประกอบที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF (๓๐ นำที) ทีมวิทยำกรเนื้อหำบรรยำยรวม
๙.๓๐-๑๐.๑๕ เครื่องมือแบบสำรวจแผนกำรจัดประสบกำรณ์( ๔๕ ทีมวิทยำกรเนื้อหำบรรยำยรวม
นำที)
๑๐.๑๕–๑๐.๓๐
อำหำรว่ำง ๑๕ นำที
๑๐.๓๐–๑๑.๒๐
(Workshop ลงมือปฏิบัติ) แจกแผนกำร ทีมวิทยำกรเนื้อหำ และวิทยำกร
จัดประสบกำรณ์ให้ลองทำ (๕๐ นำที)
กลุ่มย่อย(แบ่งกลุ่ม)
๑๑.๒๐-๑๒.๐๐
นำเสนอในกลุ่มใหญ่ (๔๐ นำที)
ทีมวิทยำกรเนื้อหำ และวิทยำกร
กลุ่มย่อย(แบ่งกลุ่ม)
๑๒.๐๐–๑๓.๐๐
อำหำรกลำงวัน
๑๓.๐๐–๑๔.๐๐ แบ่งปัน และ เลือกแผนกำรจัดประสบกำรณ์ในกลุ่ม ทีมวิทยำกรเนื้อหำ และวิทยำกร
และใช้เครื่องมือแบบสำรวจในกำรประเมินแผน
กลุ่มย่อย(แบ่งกลุ่ม ๒๐ กลุ่ม)
(๑ ชม.)
๑๔.๐๐–๑๔.๓๐
นำเสนอแผนกลุ่มใหญ่ กลุ่มละ ๑๐ นำที
ทีมวิทยำกรเนื้อหำ
(กลุ่มใหญ่)
๑๔.๓๐–๑๔.๔๕
อำหำรว่ำง ๑๕ นำที
๑๔.๔๕–๑๖.๓๐
นำเสนอแผนกลุ่มใหญ่ (๑ ชม. ๔๕ นำที)
ทีมวิทยำกรเนื้อหำ
(กลุ่มใหญ่)
กำรบ้ำน
ปรับแผนตำมคำแนะนำให้สมบูรณ์ และ กรอกข้อมูล
ออนไลน์
วันที่สาม
๙.๐๐–๑๐.๓๐
นำเสนอแผนที่สมบูรณ์ ( ๑ ชม. ๓๐ นำที)
ทีมวิทยำกรเนื้อหำ
(กลุ่มใหญ่)
๑๐.๓๐–๑๐.๔๕
อำหำรว่ำง ๑๕ นำที
๑๐.๔๕–๑๒.๐๐ นำเสนอแผนที่สมบูรณ์ และเติมเต็มควำมรู้ ( ๑ ชม.
ทีมวิทยำกรเนื้อหำ
๑๕ นำที)
๑๒.๐๐–๑๒.๓๐
สรุปกำรเรียนรู้ ( ๓๐ นำที)
วันที่สี่
๙.๐๐–๑๐.๓๐
How to ทำวิทยฐำนะแบบใหม่
ทีมวิทยำกร
(๑ ชม. ๓๐ นำที)
เทศบำลนครรำชสีมำ
๑๐.๓๐-๑๐.๔๕
อำหำรว่ำง ๑๕ นำที
๑๐.๔๕-๑๑.๓๐
ข้อตกลงในกำรพัฒนำงำน (PA)
ทีมวิทยำกร
หลักเกณฑ์/วิธีกำรประเมิน
เทศบำลนครรำชสีมำ
(๑ ชม.)
๑๑.๓๐-๑๒.๐๐
สรุปกำรเรียนรู้ (๓๐ นำที)
ทีมวิทยำกร
เทศบำลนครรำชสีมำ
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๑๒.๐๐-๑๓.๐๐

อำหำรกลำงวัน

๑๒. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการฝึกอบรม
ผลลัพธ์ (Output) ผู้ เข้ำรั บกำรอบรมได้รับควำมรู้ ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับองค์ควำมรู้ Executive
Functions และแนวทำงกำรส่งเสริม EF ในเด็กปฐมวัย ได้พัฒนำมุมมอง ทัศนคติต่อกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้
กำรสร้ำงสภำพแวดล้อม กำรปรับพฤติกรรมเด็ กเชิงบวก และได้ฝึ กทักษะในกำรคิดวิเครำะห์ สร้ำงสรรค์และ
วำงแผนกิจกรรมต่ำงๆที่ส่งเสริม EF ในชั้นเรียนปฐมวัย
ผลกระทบ (Outcome)
๑. ต่ อเด็ ก ปฐมวั ย ครู ผู้ เ ข้ ำรั บ กำรอบรมน ำควำมรู้ ควำมเข้ ำ ใจ ทั ศ นคติ และทั กษะที่ ไ ด้ จำกกำรอบรม
ไปประยุ กต์ ใช้ ในกำรจั ดกระบวนกำรเรี ย นรู้ กำรพั ฒนำแผนกิ จกรรม กำรปรั บพฤติ กรรมเด็ กในชั้ นเรี ยน
อย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ ส่งผลให้เกิด
- บรรยำกำศกำรเรียนรู้ในชั้นเรียนปฐมวัยที่ดี สภำพแวดล้อมทั้งด้ำนกำยภำพ ด้ำนอำรมณ์จิตใจ และด้ำนส่งเสริม
กำรเรียนรู้และกำรคิดของเด็กปฐมวัยเอื้ออำนวยให้ทักษะสมอง EF ของเด็กงอกงำม
- มีแผนกิจกรรมที่ครูคิดค้นสร้ำงสรรค์ขึ้นได้ด้วยตนเองหลำกหลำยยิ่งขึ้น
- จำกกำรน ำไปใช้ ของครู เด็ กมี พั ฒนำกำรทั้ ง 4 ด้ ำนสมวั ย และมี ทั กษะด้ ำนกำรเรี ยนรู้ ดี มี โอกำสได้ รั บ
ประสบกำรณ์หลำกหลำย ได้ฝึกควำมยับยั้งชั่งใจ อดทนรอคอยเป็น มีกำรปรับตัวยืดหยุ่นตำมสภำพแวดล้อมได้ดี
มีสมำธิ จดจ่ อต่ อกำรท ำกิ จกรรมต่ ำงๆ ดี ขึ้ น รู้ จั กและควบคุมอำรมณ์ ตนเองได้ ดี และสำมำรถท ำงำนที่ ครู
มอบหมำยให้ด้วยควำมพำกเพียร วำงแผนและจัดกำรเป็นตำมวัยของตนเอง จนงำนสำเร็จ และเด็กมีควำมสุข
- ซึ่งผลกระทบข้ำงต้นนี้จะเป็นฐำนกำรสร้ำงควำมพร้อมและคุณลักษณะที่ดีเพื่อกำรพัฒนำในช่วงวัยอื่นต่อไป
๒. ต่ อพ่อแม่ ผู้ปกครองและชุมชน ครู ผู้เข้ำรับกำรอบรมนำควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ทัศนคติ และทักษะที่ได้ไป
ถ่ำยทอด สร้ำงกำรเรียนรู้แก่พ่อแม่ผู้ปกครองและชุมชน เพื่อให้เข้ำใจพัฒนำกำรและธรรมชำติกำรทำงำนของ
สมองเด็ก รวมทั้งเข้ำใจว่ำกำรพัฒนำเด็กปฐมวัยที่เหมำะสม สอดคล้องกับพัฒนำกำรและธรรมชำติของสมองนั้น
จะต้องไม่เร่งเรียนเขียนอ่ำนในวัยนี้ หำกจะต้องเป็นกำรฝึกฝนพัฒนำสร้ำงคุณลักษณะนิสัย สร้ำงทักษะพื้นฐำน
ต่ำง ๆ ที่จำเป็นขึ้นมำก่อน จึงค่อยพัฒนำกำรเรียนเขียนวิชำกำรในช่วงประถมศึกษำต่อไปได้อย่ำงแข็งแรง
หำกครูนำไปถ่ำยทอดต่อก็จะส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงบ้ำนกับโรงเรียน ให้พัฒนำเด็กปฐมวัยไปใน
ทิศทำงเดียวกัน และเกิดผลที่คุณภำพของเด็กปฐมวัยอย่ำงชัดเจน
๓. ต่ อครู ปฐมวั ย ครู ผู้ เข้ ำรั บ กำรอบรมน ำควำมรู้ ควำมเข้ ำใจ ทั ศนคติ และทั กษะที่ ได้ ไปพั ฒ นำกำรจั ด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำเด็กปฐมวัย เกิดเครือข่ำยและทีมเรียนรู้ของครู EF และสำมำรถจัดทำข้อตกลง
ในกำรพัฒนำงำน (PA) สู่ควำมก้ำวหน้ำในวิชำชีพได้
ระยะเวลาในการฝึกอบรม
รวมจำนวนชั่วโมงฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๑ ชั่วโมง (๓ วันครึ่ง) จำนวน ๒๐ รุ่นๆ ละ ๒๐๐ คน เริ่มตั้งแต่วันที่
๒๗ เมษำยน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๔ กันยำยน ๒๕๖๕ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
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รุ่นที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

รำยละเอียดระยะเวลำ
วันที่ ๒๗ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๔ – ๗ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๑ – ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ – ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๕ – ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๑ – ๔ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๘ – ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ – ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๒ – ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๗ – ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๕

จำนวนคน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน

รุ่นที่
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐

รำยละเอียดระยะเวลำ
วันที่ ๖ – ๙ ก.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๐ – ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๓ – ๖ ส.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๘ – ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๗ – ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ – ๒๗ ส.ค. ๒๕๖๕
วันที่ ๓๑ ส.ค. – ๓ ก.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๗ – ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๑๔ – ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๕
วันที่ ๒๑ – ๒๔ ก.ย. ๒๕๖๕

จำนวนคน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน
๒๐๐ คน

กิจกรรมการติดตามหรือทางานร่วมกับครูหลังการพัฒนา
- ใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำรSocial Network ได้แก่ Facebook และ Line ในกำร
สร้ำงเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP (Community of Practice) ทำงออนไลน์ เพื่อเปิดโอกำส ตั้งคำถำม-หำคำตอบ
/ Show & Share ประสบกำรณ์กำรทำงำนหลังจำกไปอบรมสู่กันและกัน และเพื่อให้วิทยำกรได้ให้ข้อเสนอแนะ
- กำรลงทะเบียนเป็นสมำชิก Website www.rlg-ef.com เพื่อเป็นพื้นที่ประสำนงำนและสื่อข่ำวสำรกำร
เรียนรู้ระหว่ำงกัน
วิทยากร
ประกอบด้วยวิทยากรเนื้อหา และวิทยากรกระบวนการ
วิทยากรเนื้อหา (Content & Pedagogy & Experience) อาทิ
๑. ดร.ปิยวลี
ธนเศรษฐกร
๒. ผศ.ดร.ปนัดดำ
ธนเศรษฐกร
๓. นำงสุภำวดี
หำญเมธี
๔. นำงธิดำ
พิทักษ์สินสุข
๕. นำงสำวกรองทอง
บุญประคอง
๖. ผศ.วิริยำภรณ์
อุดมระติ
๗. นำยภูวฤทธิ์
ภูวภิรมย์ขวัญ
๘. นำยแพทย์อุดม
เพ็ชรสังหำร
๙. นำงสำวนันทนำกร คัมภีร์พงศ์
๑๐. นำงจรรยำรักษ์
โพธิ์ทองงำม
วิทยากรกระบวนการ (Facilitator)
๑. พันเอกสันดุษิต
ดีบุกคำ
๒. นำงสำวปรำรถนำ
หำญเมธี
๓. ผศ.จริยำ
วิไลวรรณ
๔. นำงพิมธิดำ
ดีบุกคำ
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๕. นำยสุรชำติ
๖. นำยวิชัย
๗. นำยศิริวัฒน์
๘. นำยทรงเดช
๙. ว่ำที่ รต. ศตวรรษ
๑๐.นำงสำวทัศนีย์

เล็กน้อย
เขียวรัตน์
ทองอ่อน
ขุนแท้
ขรรค์ทัพไทย
พิมพ์ดี

งบประมาณโครงการ
จำกกำรลงทะเบี ย นของผู้ เข้ ำ รั บ กำรอบรมคนละ ๘,๓๐๐ บำท โดยสำมำรถสมั ค รและโอนเงิ น
ค่ำลงทะเบียน ชื่อบัญชี โครงกำรอบรมภำยใต้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำร เลขบัญชี ๑๕๖-๒-๒๙๓๐๙-๐ ธนำคำร
ทหำรไทยธนชำติ จำกัด สำขำมหำวิทยำลัยรำมคำแหง หัวหมำก ตำมวันและรุ่นที่กำหนด
ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม
ใช้งบประมำณของหน่วยงำนต้นสังกัดของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโดยสำมำรถเบิกจ่ำยจำกงบประมำณ
ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมของเจ้ำหน้ำที่
ท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๒ ข้อ ๒๘ (๑)
ค่ำที่พัก ค่ำพำหนะ ค่ำเบี้ ย เลี้ ย งในกำรเดินทำงให้ เบิกจ่ำยจำกงบประมำณต้นสั งกัดของผู้ เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๕๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ เมื่อได้รับอนุมัติจำกผู้บังคับบัญชำแล้ว
สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมริเวอร์ไฃด์ เขตบำงพลัด กรุงเทพมหำนคร

รุ่นอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย
สู่มาตรฐานการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)

หรือทาง https://1th.me/nV7hT

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
พัฒนากิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะสมอง EF (Executive Functions) ในเด็กปฐมวัย
สู่มาตรฐานการจัดทาข้อตกลงในการพัฒนางาน PA (Performance Agreement)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. ชำระค่ำลงทะเบียนเข้ำรับกำรอบรม คนละ ๘,3๐๐ บำท เข้ำบัญชี โครงกำรอบรมภำยใต้ควำมร่วมมือ
ทำงวิชำกำร เลขบัญชี ๑๕๖ – ๒ – 2๙๓๐๙ - ๐ ธนำคำรทหำรไทยธนชำติ จำกัด สำขำ มหำวิทยำลัยรำมคำแหง หัวหมำก
2. หลังชำระค่ำลงทะเบียนให้กรอกข้อมูลผ่ำน QR-Code นี้

3. สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชนิดำ แสนคำวัง 095-935-4555

