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โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัตกิาร  

การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชงิรุก (Active Learning)  
ส าหรับผู้เรียนปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21 #ครัง้ที่ 2 

 
แนวคดิ  :   Our Children Our Future 
   (เสริมสร้างทักษะการคดิ – สร้างเสริมพัฒนาการ – ส่งเสริมการเรียนรู้สะเตม็ศึกษา) 

ผู้จัด          :  บริษัท อกัษร เอด็ดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) 
 คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
  PECERA Thailand (Pacific Early Childhood Education Research Association) 

ผู้สนับสนุน  :   ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.) 
 ส านกังานสง่เสริมการจดัการประชมุและนิทรรศการ (สสปน.) 

สถานที่  :  ห้อง มิราเคิล แกรนด์ ชัน้ 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่  

วันที่  : วนัพฤหสับดีที ่14 พฤศจิกายน 2562 

 

หลักการและเหตุผล 

 การศึกษาปฐมวยั เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กตัง้แต่แรกเกิดถึง 5 ปี บนพืน้ฐานการอบรมเลีย้งดแูละส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติและพฒันาการของเด็กแต่ละคนตามศกัยภาพภายใต้บริบทสงัคม วฒันธรรม  เพื่อสร้าง
รากฐานในการพฒันาเด็กไปสูค่วามเป็นมนษุย์ที่สมบรูณ์ ส าหรับการจดัการเรียนการสอนระดบัปฐมวยันัน้จะมีลกัษณะพิเศษที่
แตกต่างจากระดบัอื่น ทัง้นีเ้พราะเด็กในวยันีเ้ป็นวยัที่ส าคญัต่อการวางรากฐานบุคลิกภาพและการพฒันาทางสมอง จึงต้อง
จดัการเรียนการสอนท่ีสง่เสริมการเรียนรู้ที่สนองตอ่ธรรมชาตแิละพฒันาการทัง้ 4 ด้าน ซึง่ประกอบด้วย ด้านอารมณ์ จิตใจ สงัคม 
และสติปัญญาอยา่งสมดลุและตอ่เนื่องไปพร้อมกนัอนัจะมีสว่นช่วยให้เด็กเกิดพฒันาการและการเรียนรู้อย่างเต็มที่ โดยเน้นการ
จดัประสบการณ์ที่มีความหลากหลาย เหมาะสมกบัพฒันาการและความแตกต่างระหว่างบคุคล เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้และ
พฒันาได้เต็มศกัยภาพ เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคณุภาพ สามารถเข้าสูป่ระชาคมอาเซียนและกลุม่ประเทศเอเชียแปซิฟิคได้อย่าง
ราบร่ืน 

จากที่กลา่วมาข้างต้น จะเห็นได้วา่การจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัมีความส าคญัยิ่ง  เนื่องจากเป็นพืน้ฐานการศึกษาใน
อนาคต ดงันัน้ผู้บริหารสถานศกึษาและครูผู้สอนต้องตระหนกัและมีแรงบนัดาลใจในการสง่ตอ่องค์ความรู้ในการพฒันาศกัยภาพ
สงูสดุของเด็กปฐมวยัให้ครบทกุด้าน ทัง้ด้านพฒันาการท่ีเหมาะสมวยั ด้านการจดัการเรียนรู้ที่สง่เสริมทกัษะการคิดและ ด้านเจต
คติที่ดีตอ่การศกึษาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึง่เป็นทกัษะที่ส าคญัในอนาคต รวมไปถึงเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงให้บรรลุ
ตามจดุมุง่หมายและนโยบายการจดัการศกึษาระดบัปฐมวยัทัง้ในระดบัประเทศและนานาชาติ  

 บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) ในฐานะองค์กรเอกชนที่เป็นผู้น านวตักรรมสือ่การเรียนรู้แหง่ศตวรรษที่ 21 จึง
ได้จดั โครงการสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก (Active 

Learning) ส าหรับผู้เรียนปฐมวัยแห่งศตวรรษที่  21” #ครัง้ที่  2 ภายใต้แนวคิด “Our Children Our Future” ได้เชิญ
ผู้ทรงคณุวฒุิที่ประสบความส าเร็จและเป็นต้นแบบการบริหารจดัการและการจดัการเรียนการสอนส าหรับผู้ เรียนปฐมวยัที่ดีเลิศ 
มาร่วมบรรยาย แลกเปลีย่นแนวคิดและประสบการณ์ ซึง่ผู้บริหารและครูผู้สอนสามารถน าความรู้ เทคนิคต่างๆ ไปประยกุต์ใช้ใน
สถานศกึษาและห้องเรียนของตน ให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนสงูสดุทดัเทียมกบันานาประเทศ 
 
 
 



 DRAFT 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้ สอนตระหนกัถึงบทบาทหน้าที่ และความส าคัญของตนในฐานะเป็นผู้สร้างรากฐาน
การศกึษาในอนาคตส าหรับเด็กปฐมวยั 

2. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนเข้าใจแนวคดิ Competency-Based Learning และเห็นแนวทางการพฒันาศกัยภาพ
การเรียนรู้สงูสดุของเด็กปฐมวยัแหง่ศตวรรษที่ 21 

3. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน มีแนวทางในการเลอืกใช้สือ่การเรียนการสอน นวตักรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4. เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอน แลกเปลี่ยนเทคนิคการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้างห้องเรียนคุณภาพ (Quality 

Classroom)  
 
กลุ่มเป้าหมาย 

1. ผู้บริหารสถานศกึษา 
2. หวัหน้าระดบั และครูผู้สอนระดบัปฐมวยั 
จ านวน 500 ทา่น (สงวนสทิธ์ิ โรงเรียนละ 2 ทา่น) 

 
กรอบเนือ้หาสาระ 

1. Competency-Based Learning กบัการศกึษาปฐมวยั 
2. เจาะจดุแข็งหนนู้อยปฐมวยั ด้วยจิตวิทยาพฒันาการส าหรับเด็กปฐมวยั 
3. หลากหลายแนวคิดการพฒันาศกัยภาพการเรียนรู้สงูสดุของเด็กปฐมวยัแหง่ศตวรรษ 21 
4. เทคนิคการสร้างห้องเรียนคณุภาพ (Quality Classroom)  
5. มหศัจรรย์ศิลปะกบัการพฒันาทกัษะการคิดสร้างสรรค์ 
6. เติมเต็มพฒันาการ ผา่นการจดัประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวยั 
7. “STEM ปฐมวยั” ไมย่ากอยา่งที่คิด 

 
การลงทะเบียน (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) 
 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.aksorn.com/earlychildhood2019 
 (ขอสงวนสทิธ์ิปิดรับการลงทะเบียนกรณีมีผู้ลงทะเบียนครบจ านวน) 
  
การประเมินผล 

1. การสงัเกตความสนใจของผู้ เข้าร่วมการอบรม 
2. การประเมินผลความพงึพอใจของผู้ เข้ารับการอบรมด้วยแบบประเมิน 

 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ผู้บริหารและครูผู้ สอนตระหนักถึงบทบาท หน้าที่ และความส าคัญของตนในฐานะผู้บริหารและครูผู้ สอนในระดับ
ปฐมวยั และเกิดความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด Competency-Based Learning แนวทางการการจดัการเรียนการสอนเพื่อสร้าง
ห้องเรียนคณุภาพ (Quality Classroom) รวมทัง้มีเทคนิควิธีการต่างๆ ที่สามารถน าไปประยกุต์ใช้เพื่อพฒันาการบริหารจดัการ
และจดัการเรียนการสอนของตนเองให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ไป โดยครอบคลมุการพฒันาด้านจิตวิทยา ความคิดสร้างสรรค์ และ
การเรียนรู้สะเต็มศกึษา (STEM Education) ตลอดจนสามารถสร้างเครือขา่ยและความร่วมมือในการพฒันาการศกึษาปฐมวยัได้
อยา่งยัง่ยืน 

 
 

 



 DRAFT 
วันพฤหัสบดทีี่ 14 พฤศจิกายน 2562 

เวลา หวัข้อ วิทยากร 
 

08.00 – 09.00 น. 
09.00 – 09.15 น. 
 
 

09.15 – 09.30 น. 
 

 

09.30 – 10.00 น. 

 
 
10.00 – 10.15 น. 

10.15 – 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12.00 – 13.00 น. 

 

ลงทะเบียน 
กล่าวต้อนรับ:  
       นายตะวนั เทวอกัษร  (ยืนยัน)  
        ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท อกัษร เอ็ดดเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน)  
กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ: Competency-Based Learning กับการศึกษาปฐมวัย  
       รองศาสตราจารย์ ดร.ศริิเดช สชีุวะ  (ยืนยัน)                                                                                                                                                                                                                                                                     
        คณบดีคณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ปาฐกถาพิเศษ: เจาะจุดแข็งหนูน้อยปฐมวัย ด้วยจิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
          ดร.ประภาศรี นนัท์นฤมิต  (ยืนยัน) 

                  นกัจิตวิทยา สาขาวิชาพฒันาการและการเจริญเตบิโต ภาควิชากมุารเวชศาสตร์   
                  คณะแพทยศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
พักรับประทานอาหารว่าง  

เสวนาพิเศษ:  หลากหลายแนวคิดการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สูงสุดของเด็กปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21   
                        (เหมาะสมวัย  ใช้ได้จริง  มีความสุข)            
ผู้ ร่วมเสวนา: 

                   อ. กรองทอง บญุประคอง (ครูก้า)  (ยืนยัน)                                         
              ผู้อ านวยการ โรงเรียนจิตตเมตต์ (ปฐมวยั)  
            ดร.อรชา ตลุานนัท์  (ยืนยัน)                                                                      

                       อาจารย์พิเศษ ภาควิชาหลกัสตูรและการสอน คณะครุศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
                       และนกัวิชาการอิสระ 

            ดร.คมกริบ  ธีรานรัุกษ์  (ยืนยัน)                                                                           
              ผู้จดัการโรงเรียนอนบุาลธีรานรัุกษ์ 
            อ.นรรัชต์ ฝันเชียร (ครูเบน 108Kids)  (ยืนยัน)                                          
              ครูปฐมวยั โรงเรียนวดัปทมุวนาราม ในพระบรมราชปูถมัภ์ฯ  

 ผู้ด าเนินรายการ 
         ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. วรวรรณ เหมชะญาต ิ (ยืนยัน)                                                                                
              PECERA Board  Member (Pacific Early Childhood Education Research Association)                                                                                                                                                                                

พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 
 

Showcase: สร้างห้องเรียนคุณภาพ ด้วยการบูรณาการกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการส าหรับผู้เรียนปฐมวัยแห่งศตวรรษที่ 21 
เสริมสร้างทกัษะการคิด – สร้างเสริมพัฒนาการ – ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 

 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

เลือก 1 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16.00 น. 

  
 

ห้อง A: เสริมสร้างทักษะการคิด 
            “มหศัจรรย์ศิลปะกับการพัฒนาทกัษะการคิดสร้างสรรค์” 
                    นายสเุทพ กิตตสินุทร  (ยืนยัน) 
                 นกัผลติสื่อศลิปะระดบัปฐมวยั, นกัวิชาการอิสระ 
ห้อง B: สร้างเสริมพัฒนาการ 
          “เติมเต็มพัฒนาการ ผ่านการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัย” 
                   อาจารย์ณฐิณี เจียรกลุ  (ยืนยัน) 
                อดีตอาจารย์ประจ าหลกัสตูรการศกึษาปฐมวยั มหาวิทยาลยัสวนดสุติ 
ห้อง C: ส่งเสริมการเรียนรู้สะเต็มศึกษา 
            “STEM ปฐมวัย” ไม่ยากอย่างที่คิด! 
                      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลาธิป สมาหโิต  (ยืนยัน) 
                 อาจารย์ภาควิชาการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
 

พักรับประทานอาหารว่าง / จบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

 

** หมายเหตุ :  เอกสารใช้ส าหรับเรียนเชิญวิทยากร และวิทยากรอยูใ่นระหวา่งการเรียนเชิญ อาจมีการเปลี่ยนแปลง  ผู้ เข้าร่วมสมัมนาครบระยะเวลา จะได้รับประกาศนียบตัร 

https://th-th.facebook.com/prapasri.n
https://th-th.facebook.com/prapasri.n

