กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเรียนรู้แนวใหม่ สาหรับเด็กปฐมวัย
(DAP : Developmentally Appropriate Practice)
หลักการและเหตุผล
การดาเนิน เรื่องในสตอรี่ไลน์ ที่กาหนดขึ้นโดยครูซึ่ งอาจได้ มาจากหลักสูตร ความสนใจ หรือความ
ต้องการของนักเรียน นักเรียนจะเป็นผู้พัฒนาเรื่องราวและความรับผิดชอบการเรียนรู้จากการปฏิบัติกิจกรรม
เช่น การแสดงละคร ศิลปะสร้างสรรค์ การอภิปราย ค้นคว้า การเขียนและการคิดอย่างสร้างสรรค์ นับเป็นการ
ส่ง เสริม พั ฒ นาการทางสั งคม อารมณ์ และสติ ปัญ ญาที่ เหมาะสม เส้ นทางการเดิ นเรื่องที่ วางแผนไว้ท าให้
นักเรียนได้พัฒนาความคิดก้าวหน้าและการแสดงออกอย่างท้าทาย ซึ่งเด็กควรได้พัฒนาอย่างเป็นลาดับขั้นตอน
และมีความรู้ที่ชัดแจ้ง การให้เด็กที่มีส่วนร่วมและมีอานาจในการตัดสินใจที่จะปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเอง ซึ่ง
อาจจะมีข้อโต้แย้งได้ว่าสตอรี่ไลน์ซึ่งทาให้เกิดการพัฒนาเรื่องของแรงจูงใจภายในและความคาดหวังในตนเอง
ซึ่ง Wig field และGuthrie (1997) ได้ชี้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความสาคัญที่จะต้องตีความ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด DAP ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แนวใหม่สาหรับเด็กปฐมวัย
2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAP

เป้าหมาย
ครู , อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา จานวน 40 คน

ระยะเวลาการดาเนินงาน
วันเสาร์ที่ 28 – วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559

สถานที่ดาเนินงาน
ห้องประชุมครุสัมมนา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

การลงทะเบียน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด DAP ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนวใหม่
สาหรับเด็กปฐมวัย
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด DAP

การติดตามและประเมินผล
- แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผู้รับผิดชอบโครงการ
- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์

ใบสมัครกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเรียนรู้แนวใหม่ สาหรับเด็กปฐมวัย
(DAP : Developmentally Appropriate Practice)
วันเสาร์ท ี่ 28 – วันอาทิตย์ท ี่ 29 พฤษภาคม 2559
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ส่งใบสมัครที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
Email: chandrakasem 1 @gmail.com / facebook คณะศึกษาศาสตร์
FAX 02 – 541-7275 มือถือ 093-094-9867
กรุณาส่งภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559

กาหนดการ
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การเรียนรู้แนวใหม่ สาหรับเด็กปฐมวัย
(DAP : Developmentally Appropriate Practice)
วันเสาร์ที่ 28 - วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
ณ ห้องประชุมครุสัมมนา 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
08.00 – 08.30 น.
ลงทะเบียน
08.30 – 09.00 น.
พิธีเปิดโดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์
09.00 - 12.00 น.
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ DAP
กลุ่มที่ 1 โดย ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ และ อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
กลุ่มที่ 2 โดย อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล และ อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
12.00 - 13.00 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.30 น.
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ DAP ผ่านกิจกรรมดนตรีและนิทาน
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ DAP ผ่านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์
กลุ่มที่ 1 โดย ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ และ อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
กลุ่มที่ 2 โดย อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล และ อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2559
08.30 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 - 12.00 น.
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ DAP ผ่านเกมและการเล่น
ฝึกปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ DAP ผ่านกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะ
กลุ่มที่ 1 โดย ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ และ อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
กลุ่มที่ 2 โดย อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล และ อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
12.00 - 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น.
การจัดห้องเรียนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ DAP
กลุ่มที่ 1 โดย ผศ.ดร.พัชรา พุ่มพชาติ และ อาจารย์กมลวรรณ อังศรีสุรพร
กลุ่มที่ 2 โดย อาจารย์ณุตรา พงษ์สุผล และ อาจารย์ภาณุมาส เศรษฐจันทร
16.00 – 16.30 น.
สรุป / อภิปราย / มอบเกียรติบัตร

