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การอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูปฐมวัย (In-class Training) เป็นการอบรมในลักษณะการบรรยาย

เชิงทฤษฎีร่วมกับการปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรฯ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้

และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้แบบไฮสโคป (HighScope) ให้กับครูปฐมวัย เพ่ือให้เข้าใจพ้ืนฐาน

หลักการและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักสูตรไฮสโคป (HighScope) ตามแนวทางของไรซ์ไทยแลนด์ 

นอกจากนั้น การอบรมส่วนนี้ยังเป็นจุดเริ่มต้นที่ส าคัญก่อนที่ครูปฐมวัยบางส่วนจะตัดสินใจเข้ารับการอบรมเชิง

ปฏิบัติการในสถานที่จริง (On-site training) ต่อไป  

โดยการอบรมอบรมเชิงปฏิบัติการส าหรับครูปฐมวัย (In-class Training) มีก าหนดการจัดขึ้นระหว่างวัน

เสาร์และอาทิตย์ที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยการ

เข้าอบรมจะมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (มีอาหารกลางวันและของว่าง) แต่ส าหรับ

หน่วยงานที่สมัครอบรมพร้อมกันตั้ง 5 ท่านขึ้นไป จะได้รับส่วนลดพิเศษเป็นค่าลงทะเบียนท่านละ 1,900 บาท 

 

ก ำหนดกำรอบรม (In-class Training) 
ระหว่ำงวันที่ 20-21 เมษำยน 2562 

ก ำหนดกำรวันเสำร์ที่  20 เมษำยน 2562 

08.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 9.50 น. กิจกรรมแรกพบ 

09.50 - 10.20 น. สถานการณ์การจัดการศึกษาปฐมวัยในปัจจุบัน และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็ก
ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรไรซ์ไทยแลนด์ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จ าเป็นของเด็กใน
ศตวรรษท่ี 21 

10.20 -10.30 น. ท าไมต้อง HighScope (HighScope คืออะไร ส่งผลดีต่อเด็กปฐมวัยอย่างไร) 

10.30 - 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 - 11.35 น. หลักสูตร RIECE Thailand และการจัดการเรียนรู้ปฐมวัยตามแนวคิดไฮสโคป 

11.35 - 12.00 น. วงล้อแห่งการเรียนรู้ “หัวใจของไฮสโคป”  

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.20 - 14.30 น. ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ใหญ่กับเด็ก 

 - ความส าคัญของปฏิสัมพันธ์  

 - กลยุทธ์การสร้างปฏิสัมพันธ์ 

 - การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง 
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 - เทคนิคการจัดการชั้นเรียน 

14.30 - 15.00 น.  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 - พ้ืนที่ สื่อ และการจัดเก็บ 

 - การจัดมุมประสบการณ์  

 - ทดลองออกแบบมุม และจัดท าภาพโครงร่าง 

15.00 - 15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.10 - 16.10 น.  การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย (ต่อ) 

16.10 - 16.30 น. ตัวบ่งชี้พัฒนาการ (KDI) กับกิจกรรมกลุ่มย่อย 

 - วิเคราะห์กิจกรรมกลุ่มย่อย เชื่อมโยงกับ KDI 

 

ก ำหนดกำรวันอำทิตย์ที่ 21 เมษำยน 2562  

08.30 - 9.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.20 น. การจัดการเรียนรู้ปฐมวัยแบบ Active Learning 

 - วิเคราะห์กิจกรรมจากแผนเชื่อโยงกับองค์ประกอบของ Active Learning 

10.20 - 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

10.30 - 11.30 น. การส่งเสริมพัฒนาการด้วยกิจวัตรประจ าวันที่สม่ าเสมอ 

 - กิจกรรมเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรง  

 - กิจกรรมกลุ่มใหญ่  

 - กิจกรรมสร้างสรรค์  

 - กิจกรรมเสรี วางแผน ปฏิบัติ ทบทวน  

 - กิจกรรมเล่นสนุกนอกห้องเรียน  

 - กิจกรรมสดชื่นหลังตื่นนอน  

11.30 - 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย : กิจกรรมเพ่ือส่งเสริมสาระคณิตศาสตร์และทักษะวิทยาศาสตร์ 

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 13.10 น. กิจกรรมนันทนาการ 

13.10 - 14.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย (ต่อ)  

 - ออกแบบกลุ่มย่อยตาม KDI ที่ก าหนด 

14.00 - 15.00 น. การประเมิน  
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 - การประเมินพัฒนาการ 

 - การสังเกตและจดบันทึก 

 - ทดลองจดบันทึกพฤติกรรมการเล่นของเด็กลงในแบบบันทึก PDR 

15.00 - 15.10 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.10 - 15.30 น. การประเมิน (ต่อ) 

 - การประเมินการเรียนการสอน (บันทึกหลังการสอน)  

 - การวางแผนร่วมกันในรายวัน/รายสัปดาห์ของครู 

15.30 - 15.50 น. สรุปคุณลักษณะอันพึงประสงค์และทักษะส าคัญที่เกิดกับเด็กท่ีได้รับการพัฒนาด้วยโปรแกรม
ไฮสโคป (HighScope)  

15.50 - 16.30 น. กิจกรรมส่งท้าย 

 

รำยช่ือคณะท ำงำน 

1. รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง 

2. ดร.สุกัญญา รักพานิชมณี 

3. นางสุดาเรศ ศิริสิทธิ์ธนภาค 

4. นางสุธารา มะลิยา 

5. อ.ดร.กิตติศักดิ์ เกตุนุติ 

6. นางร าไพ  ไชยพาลี 

7. นางสาวปิยาภรณ์ กังสดาร 

8. นางสาวบงกชกร  ศุภเกษร 

9. นางสาวยุภาพร วิเศษชู    

10. นางสาวภัทราพร ทีฆบุญญา     

11. นางสาวกาญจนา ชัยมูล   

12. นางสาววรารัตน์ ฉัตรปทุมทิพย์ 

13. นางสาวนฤมล โคค า 

14. นางสาวอุไรพร  พระฉาย 

15. นางสาวแสงเดือน นนทีอุทก 

16. นางสาวจันทร์ฉาย นวมโคกสูง   

17. นางสาววรารัตน์ ฉัตรปทุมทิพย์                                     
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