
๑. หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก เรื่อง “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function 
(EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ ๒” 

๒.  หมวดรายจ่าย 
 เงินรายไดป้ระจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 
 
๓.  หลักการและเหตุผล 

 ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ และทักษะในการควบคุมจัดการตนเองให้สามารถพัฒนาทักษะเรียนรู้ และ
การด ารงชีวิต สอดคล้องกับทักษะการคิดเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ หรือ Executive Function    ) EF  (Dr. Randy Kulmand 
กล่าวว่าทักษะพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการพัฒนาที่จะไปสู่ทักษะทศวรรษที่   นั้นคือ ทักษะด้าน   EF ผศ.ดร. ปนัดดา ธน
เศรษฐกร ได้ให้ความหมายทักษะสมอง EF หรือ ทักษะสมองเพ่ือชีวิตที่ส าเร็จ ว่าเป็น เป็นการก ากับความรู้สึก 
ความคิด และการกระท า  ของสมองระดับสูง ที่เชื่อมโยงประสบการณ์ในอดีตกับสิ่งที่เราก าลังท าในปัจจุบัน  เพ่ือคิด
วิเคราะห์ ตัดสินใจ แก้ไขปัญหา ควบคุมอารมณ์ วางแผน ลงมือท างาน และมุ่งมั่นท าจนงานส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้ง
ไว้ (Thanasetkorn, ๒๐๑๒) นอกจากนี้ รศ  .ดร.นวลจันทร์ จุฑาุักดีกุล ยังอธิบายไว้ว่า  EF เป็นกระบวนการทาง
ความคิดในส่วน "สมองส่วนหน้า" ที่เก่ียวข้องกับความคิด ความรู้สึก และการกระท า เป็นความสามารถของสมองที่ใช้
บริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตั้งเป้าหมายในชีวิต รู้จักการวางแผน มีความมุ่งมั่น จดจ าสิ่ง
ต่างๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้ สามารถยั้งคิด ไตร่ตรอง ควบคุมอารมณ์ได้ ยืดหยุ่นความคิดเป็น สามารถจัดล าดับ
ความส าคัญในชีวิต รวมทั้งรู้จักริเริ่มและลงมือท าสิ่งต่างๆ อย่างเป็นข้ันเป็นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องใช้
และมีผลต่อความส าเร็จในชีวิตทั้งการงานการเรียนและการใช้ชีวิต (รศ .ดร.นวลจันทร์ จุฑาุักดีกุล ,๒๕๕๙) 

ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท าให้เราสามารถติดตามการเจริญเติบโตของทารกได้ตั้งแต่อยู่
ในครรุ์ท าให้ทราบว่าสมองของมนุษย์มีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรุ์มารดาและมีการเปลี่ยนแปลงมากมายในช่วงวัย 
๖ ปีแรกหลังคลอด ช่วงปฐมวัย เป็นช่วงเวลาส าคัญของการสร้าง synapses จ านวนมากมายในสมอง โดยอัตราการ
สร้าง synapses ในเปลือกสมองส่วนหน้าสุดจะมากที่สุดในช่วงแรกเกิดจนถึงวัยเรียน หากในช่วงปฐมวัยนี้ มีการ
อบรมเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม เมื่อเด็กเริ่มเข้าสู่วัยรุ่น จ านวน synapses ในสมองส่วนนี้จะมีมากเกินพอที่จะช่วยให้
ควบคุม ก ากับจัดการกับอารมณ์ และพฤติกรรมของตนเองได้ 

จากการประชุมจัดการความรู้ โดยสถาบันอาร์แอลจี ร่วมกับสถาบันชีวโมเลกุล และสถาบันแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหหิดล และนักวิชาการทางประสาทวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาพัฒนาการ และ
การศึกษา ได้แบ่งทักษะสมอง EFs ออกเป็น ๓ กลุ่มทักษะ กลุ่มละ ๓ ด้าน รวมเป็น ๙ ด้านไดแ้ก่  

๑. กลุ่มทักษะพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ทักษะด้านการยับยั้งชั่งใจ ยั้งคิดไตร่ตรอง  )Inhibitory Control (, 
ทักษะด้านความจ าเพื่อใช้งาน )Working Memory( และทักษะด้านการคิดยืดหยุ่น (Shifting( 

๒. กลุ่มทักษะการก ากับตนเอง ประกอบด้วย ทักษะก้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional Control), ทักษะ
ด้านการจดจ่อ ใส่ใจ (Focus/Attention) และทักษะด้านการติดตามและเมินตนเอง (Self-Monitoring) 



๓. กลุ่มทักษะปฏิบัติ ประกอบด้วย ทักษะด้านวางแผน จัดการ (Plan/Organizing), ทักษะด้านริเริ่มลงมือ
ท า(Initiating)  และทักษะด้านมุ่งเป้าหมาย (Goal-Directing) 

จากการทบทวนวรรณกรรมเรื่องพัฒนาการทักษะสมอง EF สามารถสรุปได้ว่า พัฒนาการทางมนุษย์ทุกคน
ไม่ได้เกิดมาพร้อมทักษะสมอง EF แต่เกิดมาพร้อมศักยุาพตามธรรมชาติ ที่ท าให้เราสามารถเรียนรู้ ฝึกฝน และ
พัฒนาได้ งานวิจัยจ านวนมากชี้ให้เห็นว่า EF เริ่มพัฒนาขึ้นในเวลาไม่นานหลังปฏิสนธิ โดยช่วงวัยแรกเกิด – ๖ปี เป็น

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการพัฒนาทักษะ EF ด้านต่างๆ ให้กับเด็ก เพราะเป็นช่วงที่สมองส่วนหน้าพัฒนามากที่สุด ดังนั้น
นอกจากพ่อแม่แล้ว ครูปฐมวัยจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญมากที่สุดอีกคนหนึ่งในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้กับเด็ก
ปฐมวัย หลักสูตร “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ ๒” 
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาขึ้นมาส าหรับครูปฐมวัย และผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หรือ โรงเรียน
อนุบาลฐมวัย เพ่ือน าผลไปวางแผน ช่วยเหลือเด็ก หรือไปประกอบการท าวิทยานิพนธ์ และน าไปใช้ประโยชน์สืบต่อไป    

๔.  วัตถุประสงคข์องโครงการ 
๑. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจความหมาย และความส าคัญทักษะสมอง EF (Knowledge) 
๒. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจหลักการท างานสมอง และทักษะสมอง EF (Knowledge) 
๓. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบทักษะสมอง EF (Knowledge) 
๔. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย (Skills) 
๕. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมเห็นความส าคัญของการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย (Attitude) 
๖. เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็ก

ปฐมวัย (Attitudeได้ 
๕.  กลุ่มเป้าหมาย 

๑. บุคลากรผู้ที่ท างานช่วยเหลือเด็ก ได้แก่ ครู พยาบาล นักจิตวิทยา และนักวิชาชีพอ่ืน 
๒. ผู้ปกครอง 
 

๖.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี และคณะท างาน งานบริการวิชาการ การศึกษา และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
๗. วิทยากร  
 ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร และ อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 
 
๘.  ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 
 ๓ – ๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
 
๙.  สถานที่ด าเนินกิจกรรม 
     สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา 
 



๑๐.  ค่าลงทะเบียน 
 ๒,๘๐๐ บาท ต่อท่าน (รับจ านวนจ ากัดเพียง ๓๕ ท่าน) 
 
๑๑.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.  ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจความหมาย และความส าคัญทักษะสมอง EF (Knowledge) 
๒. ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการท างานสมอง และทักษะสมอง EF (Knowledge) 
๓. ผู้ร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบทักษะสมอง EF (Knowledge) 
๔. ผู้เข้าอบรมมีแนวทางในการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย (Skills) 
๕. ผู้เข้าอบรมเห็นความส าคัญของการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย (Attitude) 
๖. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในความสามารถของตนเองในการส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็กปฐมวัย 

(Attitude) 
 

 
 
 
 
 



 
ตารางอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการบนหลักการจิตวิทยาเชิงบวก  

เรื่อง “การส่งเสริมทักษะสมอง Executive Function (EF) ในห้องเรียนปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน” 

วันที่ เวลา เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ วิทยากร 
วันที่ ๑ : วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ 
๘.๓๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน    
๙.๐๐-๙.๓๐ น. Activity: Break the ice    
๙.๐๐-๑๐.๓๐ น. ท าไมต้อง EF: พัฒนาการมนุษย์ที่

สมบูรณ์ และทักษะในศตวรรษท่ี 
๒๑ 

 ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมทักษะสมอง EF ให้แก่เด็ก 

 บรรยายโดยวิทยากร  
 การอุิปรายแบบเปิด  
 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 
 

๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. กระบวนการท างานของสมอง 
และทักษะสมอง EF 

๑. ผู้เข้าอบรมอธิบายโครงสร้างและการท างาน
ตามพัฒนาการของสมองสามส่วน ที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมได้ 

๒. ผู้เข้าอบรมบอกความหมาย หน้าที่ และ
ความส าคัญของทักษะสมอง EFได ้

 บรรยายโดยวิทยากร  
 ลงมือปฏิบัติ  
 วิพากษ์และแสดงความ
คิดเห็นกลุ่มใหญ่  

 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 
 

๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. องค์ประกอบทักษะสมอง EF 
กลุ่มพ้ืนฐาน และ ก ากับตนเอง 

๑. ผู้เข้าอบรมลงมือปฏิบัติเพ่ือใช้ทักษะสมอง 
EF ทั้ง ๙ ด้านในการท ากิจกรรม  

๒. ผู้เข้าอบรมแสดงการรับรู้ความสามารถของ
ตนเองด้วยการสรุปแนวทางการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ทักษะสมอง EF ในชั้นเรียน 

 บรรยายโดยวิทยากร  
 ลงมือปฏิบัติ  
 วิพากษ์และแสดงความ

คิดเห็นกลุ่มใหญ่  
 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 
 

๑๔.๓๐-๑๖.๐๐ น. 
 

ทักษะสมอง EF กลุ่มปฏิบัติงาน   ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 
 ๑๖.๐๐-๑๗.๐๐ น. DOWNLOAD: สะท้อนและ

ประยุกต์สิ่งที่เรียนรู้ให้เข้าบทบาท



วันที่ เวลา เนื้อหา วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนรู้ วิทยากร 
หน้าที่ในปัจจุบัน 

วันที่ ๒ : วันศุกร์ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
๘.๓๐-๙.๐๐ น. ลงทะเบียน    
๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. Workshop: การวิเคราะห์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง EF 
๑. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่
ส่งเสริมทักษะสมอง EF ในแต่ละด้านได้  

๒. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์กิจกรรมที่
ส่งเสริมพัฒนาการและพฤติกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับทักษะสมอง EF ได ้

๓. ผู้เข้าอบรมแสดงการรับรู้ความสามารถ
ของตนเองด้วยการสรุปแนวทางการจัด
ประสบการณ์และกิจกรรม เพ่ือส่งเสริม
ทักษะสมอง EF 

 บรรยายโดยวิทยากร  
 ลงมือปฏิบัติ  
 วิพากษ์และแสดงความ

คิดเห็นกลุ่มใหญ่  
 

ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
อ.ดร.พัชรินทร์ เสรี 
 ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. Workshop: การวิเคราะห์

กิจกรรมส่งเสริมทักษะสมอง EF 
(ต่อ) 

 

 


