โครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร “การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน
ภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู”้ สาหรับเด็กปฐมวัย
หลักการและที่มาของหลักสูตร
ประเทศไทยกำหนดประเด็นยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์
ในยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไว้ว่ำเป็นกำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต ช่วงอำยุในกำร
พัฒนำมนุษย์ที่มีประสิทธิภำพสูงสุด และเป็นรำกฐำนของกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนสูงสุด คือ ช่วงปฐมวัย ซึ่งเป็นช่วง
วัยที่มีพัฒนำกำรด้ำนสมองและกำรเรียนรู้เป็นไปอย่ำงรวดเร็วที่สุดในชีวิต และเป็นช่วงวัยที่เด็กมีควำมกระตือรือร้น
และมีควำมสำมำรถเรียนรู้ทุกสิ่ง ทั้งนี้หำกเด็กไม่ได้รับกำรเลี้ยงดูและพัฒนำอย่ำงถูกต้องเหมำะสมในช่วงปฐมวัย
โอกำสทองของกำรพัฒนำจะไม่หวนกลับมำอีก เด็กปฐมวัยซึ่งเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดของกระบวนกำรพัฒนำเด็ก
ให้เป็นเด็ก “เก่ง ดี มีสุข” มีพัฒนำกำรทุกด้ำนแบบองค์รวมซึ่งเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยสำคัญของแผนแม่บทภำยใต้
ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็นที่ ๑๑ กำรพัฒนำศักยภำพคนตลอดช่วงชีวิต และประเด็นที่ ๑๒ กำรพัฒนำกำรเรียนรู้
แผนกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรศึกษำ รวมทั้งแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ยุทธศำสตร์ที่ ๓ กำร
พัฒนำศักยภำพคนทุกช่วงวัยและกำรสร้ำงสังคมแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้เด็กทุกคนมีพัฒนำกำรรอบ
ด้ำนตำมวัยอย่ำงมีคุณภำพ และได้รับกำรพัฒนำเต็มศักยภำพ
กระทรวงศึกษำธิกำร ได้ดำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรกำรศึกษำปฐมวัย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ โดยกำหนดว่ำ
หลั กสู ตรกำรศึกษำปฐมวัย ส ำหรั บ เด็กอำยุ ๓ – ๖ ปี เป็นกำรจัดกำรศึกษำในลั กษณะของกำรอบรมเลี้ ย งดู
และให้ ก ำรศึ ก ษำเด็ ก จะได้ รั บ กำรพั ฒ นำทั้ ง ด้ ำ นร่ ำ งกำย อำรมณ์ จิ ต ใจ สั ง คม และสติ ปั ญ ญำ ตำมวั ย และ
ควำมสำมำรถของแต่ ล ะบุ ค คลและมี ค วำมพร้ อ มในกำรเรี ย นรู้ ต่ อ ไป โดยจั ด ประสบกำรณ์ ใ ห้ ส อดคล้ อ งกั บ
แบบกำรเรียนรู้ของเด็ก กำรให้เด็กได้ลงมือกระทำ เรียนรู้ผ่ำนประสำทสัมผัสทั้งห้ำ ได้เคลื่อนไหว สำรวจ เล่น
สังเกต สืบค้น ทดลอง และคิดแก้ปัญหำด้วยตนเอง โดยบูรณำกำรทั้งกิจกรรม ทักษะ และสำระกำรเรียนรู้ ให้เด็ก
ได้คิดริเริ่ม วำงแผน ตัดสินใจลงมือกระทำ และนำเสนอควำมคิดโดยผู้สอนหรือผู้จัดประสบกำรณ์เป็นผู้สนับสนุน
อำนวยควำมสะดวก และเรียนรู้ร่วมกับเด็ก นับเป็นกำรส่งเสริมสมรรถนะของเด็กปฐมวัย
อย่ำงไรก็ตำมทักษะที่สำคัญสำหรับกำรแสวงหำควำมรู้คือ ทักษะด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิด
คำนวณ เป็นทักษะที่เด็กต้องได้รับกำรพัฒนำตั้งแต่เล็กและต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในกำรเรียนรู้ในระดับชั้นที่สูงขึ้น
แต่ จ ำกกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอนยั ง มี เ ด็ ก ที่ มี ค วำมต้ อ งกำรพิ เ ศษที่ มี ค วำมยำกล ำบำกในกำรเรี ย นรู้ ทั ก ษะ
ทำงวิ ช ำกำร โดยเฉพำะเด็ ก ที่ มี ค วำมบกพร่ อ งทำงกำรเรีย นรู้ หรื อ LD ( Learning Disabilities) ที่ เ รี ย นรวม
อยู่ในโรงเรียนทั่วประเทศ และเป็นกลุ่มของเด็กที่มีควำมต้องกำรพิเศษทำงกำรศึกษำกลุ่มหนึ่งที่มีจำนวนมำกที่สุด
บำงคนจะมีภำวะสมำธิสั้นร่วมด้วยเด็กกลุ่มนี้จะมีปัญหำที่เด่นชัดในเรื่องของกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณ
หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่ำ เป็นเด็กที่อ่ำนไม่ออก เขียนไม่ได้ และ/หรือคิดคำนวณทำงคณิตศำสตร์ไม่เป็น ทั้ง ๆ ที่มี
สติปั ญญำ (IQ) ปกติห รื อสู ง กำรช่ว ยเหลื อเด็กที่มีควำมบกพร่ องทำงกำรเรียนรู้จำเป็นจะต้ องใช้วิธีกำรสอน
หรือกลยุทธ์ในกำรสอนเฉพำะจึงจะทำให้เด็กกลุ่มนี้สำมำรถเรียนรู้ ได้กลยุทธ์ที่นำมำใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ของ
เด็กที่มีควำมบกพร่องทำงกำรเรียนรู้มีหลำยวิธี แต่วิธีสอนที่มีประสิทธิภำพจะต้องเป็นวิธีสอนที่ผ่ำนกำรวิจัยหรือ

พิสูจน์แล้วว่ำสำมำรถพัฒนำทักษะกำรอ่ำน กำรเขียน หรือกำรคิดคำนวณของเด็กที่มีควำมยำกลำบำกในกำรเรียนรู้ได้
อย่ำงแท้จริง
กรมส่ งเสริ มกำรปกครองท้ องถิ่ น ร่ วมกั บ สถำบั น Education for Competency Achievement Institute
(EdCA) ในเครือของบริษัท อักษร เนกซ์ จำกัด ผู้นำด้ำนกำรออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนำครูและสมรรถนะของ
ผู้เรียน เล็งเห็นควำมสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกำรเรียนร่วม/เรียนรวม ด้ำนกำร
อ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณ จึงได้ จัดทาโครงการอบรมออนไลน์ หลักสูตร "การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน
ภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย" เพื่อค้นหำ คัดกรอง ป้องกัน ได้อย่ำงเป็นกระบวนกำร
สอดคล้องกับนโยบำยพัฒนำคุณภำพกระบวนกำรเรียนรู้ซึ่งสนับสนุนกำรพัฒนำผู้เรียนที่มีควำมต้องกำรจำเป็น
พิเศษ ตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติและแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๒ พัฒนำนักเรียนที่มี
ปัญหำทำงด้ำนกำรอ่ำน กำรเขียน และกำรคิดคำนวณ ให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเต็มศักยภำพ และได้รับกำรพัฒนำ
เท่ำเทียมกับเด็กปกติ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
เพื่ อให้ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ กษา ครู และบุ คลากรทางการศึ กษาของสถานศึ กษาระดั บปฐมวั ย (โรงเรี ยน
ที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ กำรค้นหำ คัดกรอง ป้องกัน ภำวะเสี่ยง
ต่อกำรมีปัญหำกำรเรียนรู้ สำหรับเด็กปฐมวัย
กลุ่มเป้าหมาย
๑. ผู้บริหำรสถำนศึกษำและรองวิชำกำร
๒. ครูผู้สอนระดับปฐมวัยในโรงเรียนระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
๓. บุคลำกำรทำงกำรศึกษำที่เกี่ยวข้อง

โครงการความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และสถาบัน Education for Competency Achievement Institute (EdCA)
กาหนดการอบรม (ออนไลน์)
หลักสูตร "การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาการเรียนรู้ สาหรับเด็กปฐมวัย"
วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ผ่านระบบ Zoom Meeting และ เพจ facebook : ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย
Meeting ID : 881 4874 6608 / Pass code : 867134
๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ผู้เข้ำร่วมประชุม เข้ำสู่ระบบ
๐๘.๓๐ – ๐๘.๔๐ น. พิธีกรดำเนินรำยกำร ตำมกำหนดกำร
๐๘.๔๐ – ๐๘.๕๕ น. ........................................ตัวแทนจำก กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
(กล่ำวเปิดกำรอบรม)
๐๘.๕๕ – ๐๙.๐๐ น. พิธีกรแนะนำวิทยำกร
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยำย "การค้นหา คัดกรอง ป้องกัน ภาวะเสี่ยงต่อการมีปัญหาการเรียนรู้
สาหรับเด็กปฐมวัย"
โดย รองศำสตรำจำรย์ ดร. ดำรณี ศักดิ์ศิริผล
รักษำกำรหัวหน้ำศูนย์พัฒนำศักยภำพมนุษย์ บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(เบรก ๑๐.๓๐ -๑๐.๔๕ น.)
๑๒.๐๐ น.
ทำแบบทดสอบ และประเมินผลควำมพึงพอใจในกำรอบรม
(ผ่ำนลิงก์ หรือ Scan QR Code ได้จำก เพจ facebook : กำรศึกษำท้องถิ่นไทย
หมายเหตุ:
ทั้งนี้ ผู้เข้ำรับกำรอบรมทำแบบทดสอบผ่ำนไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๖๐ จะได้รับเกียรติบัตร โดยสำมำรถดำวน์โหลด
เกียรติบัตรผ่ำนลิงก์ได้ หลังกำรอบรมภำยใน ๑ สัปดำห์ ซึ่งจะประชำสัมพันธ์ผ่ำนเพจ facebook ปฐมวัย ท้องถิ่นไทย
ให้ทรำบต่อไป)
QR Code 1 แบบลงทะเบียนเข้าร่วมการฝึกอบรม
QR Code 2 แบบประเมินความพึงพอใจ

