
๑.หัวข้อการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function)  
ในเด็กปฐมวัย 
๒.  หมวดรายจ่าย   เงินงบประมาณหมวดเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
๓.  หลักการและเหตุผล 
 การศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ มีความส าคัญมากต่อการพัฒนาคนอย่างยั่งยืนในระยะยาวเพราะช่วงปฐมวัย
เป็นโอกาสทองที่สมองของเด็กก าลังพัฒนา เด็กวัยนี้สมองส่วนหน้าสุดเริ่มท าหน้าที่ด้านการคิดเชิงบริหาร หรือ 
Executive Functions (EF) ซึ่งเป็นการท างานระดับสูงของสมองในการก ากับตนเองทั้งด้านอารมณ์ ความคิด และ
การกระท า เพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่น าไปสู่เป้าหมาย ในเด็กเล็ก EF ประกอบด้วยทักษะอย่างง่าย 3 ด้านคือ ความจ า
ขณะท างาน การหยุดพฤติกรรมที่เคยชิน และการคิดยืดหยุ่นเปลี่ยนความคิดได้ไม่ยึดติดความคิดเดียว ทักษะ EF 
อย่างง่ายนี้เริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ในเด็กวัย ๒ – ๖ ปี และเป็นรากฐานส าคัญท่ีท าให้เด็กมีทักษะ EF ระดับยากข้ึนไป 
ที่จะเกิดตามมาในเด็กวัยเรียน เช่น การวางแผน การจัดล าดับความส าคัญของงาน การเริ่มลงมือท า การคิดหาวิธีที่
หลากหลายในการแก้ปัญหา การจัดการงานให้เสร็จ การเฝ้าตามดูผลจากการกระท าของตนเอง ความมานะ
พยายามไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเป็นต้น ที่ส าคัญทักษะด้าน EF มีความส าคัญต่อความพร้อมและความส าเร็จทางการ
เรียนมากกว่าความสามารถในการอ่าน การเขียน การค านวณ และระดับสติปัญญา (IQ) จนเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
ว่าเด็กท่ีมีทักษะด้าน EF ดีมักจะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีด้วย เด็กแต่ละคนมีทักษะด้าน EF มากน้อยต่างกัน 
เด็กท่ีมีความบกพร่องของ EF จะน ามาซึ่งปัญหาพฤติกรรมในชั้นเรียน ก้าวร้าวใช้ความรุนแรง ท าผิดกฎระเบียบ ติด
บุหรี่ ติดเกมส์การพนัน สุรายาเสพติด ฯลฯ ซึ่งจะน าไปสู่ความล้มเหลวทางการเรียน ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งที่ผู้ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยควรต้องเข้าใจพัฒนาการด้าน EF รวมทั้งเข้าใจปัญหาพฤติกรรมที่เกิดจาก
ความบกพร่องของ EF ของเด็กวัยนี้ สามารถประเมินพัฒนาการด้าน EF ในเด็กเล็กได้ซึ่งจะท าให้ครูมีแนวทางใน
การส่งเสริมให้เด็กมีการพัฒนาทักษะด้าน EF ที่ดีตามวัยและน าไปสู่การจัดการเรียนการสอนที่ค านึงถึงศักยภาพ
สมองของเด็กในการคิดและการก ากับตนเองไปสู่เป้าหมายได้ ช่วยให้เด็กมีความพร้อมทางการเรียน ลดปัญหา
สังคมต่างๆที่จะตามมา   

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับศูนย์วิจัยประสาท
วิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาศักยภาพครูและผู้ท างาน
เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัยที่มีความสนใจเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการคิดและการก ากับตนเองของเด็ก ให้สามารถ
ประเมินทักษะ EF ในเด็กปฐมวัยได้ จึงก าหนดให้มีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินทักษะ
ด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย” ขึ้น เพ่ือเผยแพร่ความรู้อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การน าไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการพัฒนา
สมองด้านการคิดของเด็กวัยนี้ต่อไป 
๔.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 

๑. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการพัฒนา
สมองด้านการคิดและการก ากับตนเองของเด็กอย่างถูกต้อง รวมทั้งทราบแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้าน
การคิดและการก ากับตนเองท่ีเหมาะกับเด็กวัย ๒ – ๖ ปี 

๒. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการประเมินพัฒนาการด้าน EF โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียน
และสามารถประเมินพัฒนาการด้าน EF ในเด็กอายุ ๒ – ๖ ปี รวมทั้งแปลความหมายของผลประเมินได้อย่างถูกต้อง  



๓. เพ่ือให้ครูปฐมวัยเข้าใจหลักการประเมินปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องด้าน EF โดยการสังเกต
พฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนได้ สามารถประเมินปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องด้าน EF ในเด็กอายุ ๒ – ๖ ปี 
และแปลความหมายของผลประเมินได้อย่างถูกต้อง 
๕.  กลุ่มเป้าหมาย/คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม 

ครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็ก ครูอนุบาล ครูการศึกษาพิเศษ  กุมารแพทย์ พยาบาลเด็ก นักจิตวิทยา    
นักกิจกรรมบ าบัด นักกายภาพบ าบัดเฉพาะทางเด็ก และผู้ท างานเกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย    
รับจ านวนจ ากัดไม่เกิน ๓๕ คนต่อรุ่น 

๖.  ลักษณะการฝึกอบรม แบ่งวิธีการฝึกอบรมเป็น ๒ ภาค คือ 
๖.๑ ภาคทฤษฎี  
๖.๒ ภาคปฏิบัติ เป็นการฝึกใช้แบบประเมินพัฒนาการด้าน EF (MU.EF-101) แบบประเมินปัญหา

พฤติกรรมที่ เป็นปัญหาความบกพร่องของ EF (MU.EF-102) ผู้เข้าอบรมจะสามารถประเมินและแปลผลประเมิน
ได้อย่างถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างการน าผลประเมินไปประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
๗. เกณฑ์การรับวุฒิบัตร 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล จะมอบวุฒิบัตรแก่ผู้รับการ
ฝึกอบรม ที่สามารถเข้าอบรมตลอดเวลาที่ก าหนดไว้เท่านั้น 
๘. วิทยากร  
    ๑. รศ.ดร.นวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล  

๒. อาจารย์ ดร. นุชนาฎ  รักษี 
๓. นางอรพินท ์ เลิศอวัสดาตระกูล  
และทีมวิทยากร 

๙.  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
  รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๙ –  ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 
รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. 

๑๐.  สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
     สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
๑๑.  ค่าลงทะเบียน 
 ๔,๕๐๐ บาท ต่อท่าน (รวมชุดเอกสารประกอบการอบรม อุปกรณ์ อาหารกลางวัน/อาหารว่าง วุฒิบัตร) 
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

คณะท างาน งานบริการวิชาการ การศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็ก
และครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
๑๓.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในหลักการทฤษฎีพ้ืนฐานเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ของการพัฒนาสมอง
ด้านการคิดและการก ากับตนเองของเด็กอย่างถูกต้อง รวมทั้งทราบแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการด้านการคิด
และการก ากับตนเองท่ีเหมาะกับเด็กวัย ๒ – ๖ ปี 



๒. ผู้เข้าอบรมเข้าใจหลักการประเมินพัฒนาการด้าน EF โดยการสังเกตพฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนและ
สามารถประเมินพัฒนาการด้าน EF ในเด็กอายุ ๒ – ๖ ปี รวมทั้งแปลความหมายของผลประเมินได้อย่างถูกต้อง  

๓. ครูปฐมวัยเข้าใจหลักการประเมินปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องด้าน EF โดยการสังเกต
พฤติกรรมเด็กในชั้นเรียนได้ สามารถประเมินปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องด้าน EF ในเด็กอายุ ๒ – ๖ ปี 
และแปลความหมายของผลประเมินได้อย่างถูกต้อง 

 
 

ก าหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การประเมินทักษะด้านการคิดเชิงบริหาร (Executive Function) ในเด็กปฐมวัย 

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 19 - 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

วันที่ 1  ภาคบรรยาย 

08.30 – 08.45 น.  ลงทะเบียน, Pretest 

08.45 – 09.00 น.  พิธีเปิดการอบรม โดย ผู้อ านวยการสถาบันแหง่ชาตเิพ่ือการพัฒนาเด็กและ 

    ครอบครัว 

09.00 – 10.30 น.  บรรยาย “ทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) และการก ากับตนเองในด็กปฐมวัย” 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล  

10.30 – 10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.15 น.  บรรยาย “ความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการทั่วไปกับพัฒนาการ EF ในเด็กปฐมวัย” 

         โดย นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกลู  

12.15 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน  

13.00 – 14.30 น.  บรรยาย “การพัฒนาและหาค่าเกณฑ์มาตรฐานแบบประเมิน EF ในเด็กปฐมวัย” 

         โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจันทร์  จุฑาภักดีกลุ  

14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 – 16.00 น.  บรรยาย “การน าผลประเมิน EF ประยุกต์ใช้ในการสอนและการวิจัยในชั้นเรียน”  

    โดย อาจารย์ ดร.นุชนาฎ  รักษี  

 

 

 

 



วันที่ 2 ภาคปฏิบัติ 

8.30 - 9.00 น.  ลงทะเบียน 

9.00 - 10.30 น.  ท าความรู้จัก แบบประเมิน MU-EF 101 และการแปลผล 

โดย นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล  

 10.30-10.45 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

   10.45-12.15 น.  -  ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมิน MU-EF 101 (แบ่งกลุ่มย่อย) โดย  

   รองศาสตราจารย์นวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล 

   อาจารย์ ดร.นุชนาฎ  รักษี 

   นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล 

   อาจาร์ ดร. วราบุษ  ศุภลักษณ์บันลือ 

   นางสาวนันทนัช  สงศิริ  

นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์  

- ประเมินความเข้าใจเกีย่วกับการใช้แบบประเมิน   

12.15-13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น.  ท าความรู้จัก แบบประเมิน MU-EF 102 และการแปลผล 

โดย นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล  

 14.00-14.15 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

 14.15-15.15 น.  ฝึกปฏิบัติการใช้แบบประเมิน MU-EF 102 (แบ่งกลุ่มย่อย) 

รองศาสตราจารย์นวลจันทร์  จุฑาภักดีกุล 

   อาจารย์ ดร.นุชนาฎ  รักษ ี

   นางอรพินท์ เลิศอวัสดาตระกูล 

   อาจาร์ ดร. วราบุษ  ศุภลักษณ์บันลือ 

   นางสาวนันทนัช  สงศิริ  

นางสาวกนกพร ดอนเจดีย์  

 15.15-16.00 น.   มอบวุฒิบัตร / ปิดการอบรม 

 

 

 

 

***ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม*** 

 


