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หลักการและเหตุผล
การศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาประสาทวิทยาศาสตร์ในรอบ 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ได้ทําให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ เกี่ยวกับการทํางานของสมองมนุษย์ขึ้นในหลายมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าใจการทํางาน
ของสมองที่ควบคุมการคิด การตัดสินใจ ความรู้สึก และการกระทําของมนุษย์เรา อันเป็นการทําหน้าที่ของสมองใน
การคิดขั้นสูง (higher level of cognitive functions) ที่เรียกว่า Executive Functions

ทักษะเหล่านี้มีความสําคัญอย่างยิ่งในการเรี
ใน
ยนและทํางาน ยิ่งกว่าการพัฒนาเพียง IQ หรือ EQ เท่านั้นเพราะ
การที่คนเราจะกําหนดเป้าหมาย วางแผนการทํางาน คิดค้นวิธีการเริ่มลงมือทําตามแผนงานด้วยตนเอง มีความมุ่งมั่น
และยับยั้งควบคุมตนเองให้จดจ่อจนทํทํางานสํ
งาน าเร็จได้ มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ รวมทั้งประเมินตนเองใน
ตนเอง
ด้านต่างๆ แล้วหาทางพัฒนาปรับปรุง จนสําเร็จบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่คาดหวังไว้ในที่สุดนั้น สมองต้องได้รับการ
ฝึกฝนมาอย่างดีพอ
อาจสรุปได้ว่า Executive Functions (EF) เป็นศักยภาพของสมองมนุษย์ทพัพี่ ัฒนาขึ้นเป็นทักษะสมองได้ ทํา
ให้เราคิดเป็น ทําเป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับคนอื่นเป็น และมีความสุขเป็น ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของการพั
หมาย
ฒนามนุษย์
นั่นเอง
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ที่มาของโครงการ
ด้วยตระหนักในความสําคัญของทักษะสมองด้าน Executive Functionsดัดังกล่าว สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก
เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) จึงจัดการประชุ
ประชุมทางวิชาการ RLG Symposium 2015 ขึ้นโดยความร่วมมือกับศูนย์วิจัยประสาท
วิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
ในหัวข้อ “Development
Development of Executive Functions in Early Childhood for Success in the 21st
Century”
เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Executive Functions ให้กว้างขวาง และสร้างการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แก่
แก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กเช่น กุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นักประสาทวิทยาศาสตร์
นักจิตวิทยา นักการศึกษาปฐมวัย ผู้กําหนดนโยบายจากภาครั
หนดนโยบายจาก ฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ รวมทั้งสร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูปฐมวัย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เป็นต้น
โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาความรู้ที่ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการรวบรวมและพัฒนาแนวทางการเลี้ยงดูและสร้าง
การเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่เหมาะสมกับบริบทในสังคมไทย ไปจนถึงการนําความรู้ความเข้
วามเข้าใจเรื่อง EF ไปปฏิบัติใช้
อย่างกว้างขวาง ทั้งที่บ้าน ที่ศูนย์เด็กเล็ก หรือที่โรงเรียน ในชุมชนและวงสังคมทั่วไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Executive Functions นําไปสู่การสร้
สร้างความตระหนั
งควา
กแก่พ่อแม่
ผู้ปกครอง ครูพีพ่ีเลี้ยง ครูอนุบาล ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะผู
โดยเฉพาะ ้กําหนดนโยบาย
การศึกษาปฐมวัย และพัฒนาแนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยของไทยให้สอดคล้องกับความรู้ดังกล่าว
2) เพื่ อสร้ า งความตระหนั ก ถึ ง ความเกี่ ย วข้องระหว่ างทั ก ษะสมอง(EF)
ษะสมอง กั บการติ ด ยาเสพติ ด ในกลุ่ ม พ่ อแม่
ผู้ปกครอง ครูพี่เลี้ยง ครูอนุบาล ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก อันจะนําไปสู่การร่วมมือกันสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่ปฐมวัยอย่างแข็งขัน
3) เป็นเวทีแลกเปลี
กเปลี่ยนเรียนรู้ของทุกฝ่ายที
ย ่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อนําไปสู่การร่วมมือบูรณาการ
และร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนผลั
นผลักดันการพัฒนาเด็กปฐมวัยบนฐานความรู้เรื่อง Executive Functions
ในระบบการศึกษาของไทยอย่
อย่างจริงจังและยั่งยืนต่อไป
4) เพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการที่เข้มแข็ง เพื่อศึกษาค้นคว้า ติดตามและจัดการความรู
ความรู้เกี่ยวกับ Executive
Functionsในบริ
ในบริบทสังคมไทย เพื่อประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติในระยะยาวต่ต่อไป
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แนวทางการจัดการประชุมวิชาการ RLG Symposium 2015
วันที่ 24 สิงหาคม 2558
แบ่งออกเป็น 2 เวทีเรียนรู้ ได้แก่;
เวทีเรียนรู้ที่ 1:

เวทีนักวิชาการ ในหัวข้อ “การพัฒนา EF ในเด็กปฐมวัย: ความสําคัญต่อการพัฒนา
น
การศึกษาและสร้
ษา
างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดเพื่อความสําเร็จตลอดชีวิต”
เวลา 09.00 –11.30 น.
ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
(เป็
เป็นการประชุมโดยใช้ภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมตามรายชื
ตามรายชื่อที่กําหนด40
หนด คน)

เวทีเรียนรู้ที่ 2:

การสัมนาExecutive
นา
Functions Symposium
o การบรรยายพิเศษ “How
How to Improve Executive Functions during Early
Childhood” (มีระบบหูฟังแปลเป็นภาษาไทย)
o การอภิปรายหัวข้อ“จากความรู้เรื่อง EF; วงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยควรทํา
อะไรกันต่อไป”
เวลา 13.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง Ball Room ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์

ผลที่คาดหวังจากการประชุมวิชาการ
1) เกิ ด ความตื่ น ตั ว ในระดั บ นโยบายปฏิ รู ป การศึ ก ษา ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงที่ เน้ น การจั ด
ประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนา EF ในเด็กปฐมวัยที่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ของประเทศ
2) เกิดความตระหนักถึงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตั้งแต่เด็กปฐมวัยในกลุ่มพ่อแม่ ครู และผู้เกี่ยวข้องกับเด็ก
ปฐมวัยทุกส่วน
3) เกิดกระแสความสนใจของสังคมและแผ่วงกว้างจนเป็นประเด็นที่พ่อแม่และครูหันมาให้ความใส่ใจในเรื่องการ
พัฒนา EF ในเด็กปฐมวัยอย่างจริงจัง นอกเหนื
นอก อจากการส่งเสริมพัฒนาการด้าน IQ, EQ
4) เกิดเครือข่ายการทํางาน หรือ Community of Practice ที่จะผลักดันแนวคิดนําสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา
EF ในเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งในงานวิชาการและการปฏิบัติ เช่น กลุ่มโรงเรียน กลุ่มชุมชน กลุ่ม
เด็กเล็ก กลุ่มผู้ผลิตสื่อ เป็นต้น
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เวทีเรียนรู้ที่ 1- เวทีวิชาการ
“การพัฒนา EF ในเด็กปฐมวัย:
ความสําคัญต่อการพัฒนา
น การศึกษาและสร้
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อความสําเร็จตลอดชีวิต”
เวลา 9.00 -11.30 น.
ณ ห้อง Meeting Room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
ประธานการประชุม

ศาสตราจารย์(เกียรติคุณ) แพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดา

เลขานุการการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลจั
ดร
นทร์ จุฑาภักดีกุล
(เวที
เวทีสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ)
กฤษ

ผู้เข้าร่วม

ผู้เข้าร่วมตามรายชื่อ 40 คน
o ผู้กําหนดนโยบายด้านการพัฒนาเด็กของหน่วยงานรัฐและเอกชน
o กุมารแพทย์ / จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
o นักการศึกษาปฐมวัย / นักจิตวิทยา / นักประสาทวิทยาศาสตร์

กําหนดเวลา
08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 - 09.15 น.

ประธานกล่
กล่าวเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) พ..ญ.ชนิกา ตู้จินดา
ผู้แทนองค์
องค์กรร่วมจัดงาน กล่าววัตถุประสงค์
o นางศิศิริพร ผลชีวิน
ประธาน าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทอาร์แอลจี (รัรักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
ประธานเจ้
o รศ.ดร
ดร.ชาติชาย กฤตตินัย
รองผู้อํานวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล

09.15 – 10.15 น.
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การบรรยายพิ
บรรยายพิเศษ หัวข้อ“Importance
Importance of EF in Early Childhood Education and
Drug Addiction Prevention”
Prevention
o Assoc. Prof. Dr. Yusuke Moriguchi
Department of School Education, Joetsu University of Education
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10.15 – 10.30 น.

การพัฒนาและขยายผลความรู้ EF ในประเทศไทย
นําเสนอการพั
หัวข้อ“การพั
การพัฒนางานวิจัย EF ในประเทศไทย”
o รศ.ดร
ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล
นักวิชาการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวข้อ“การขั
การขับเคลื่อนความรู้เรื่อง EF ในประเทศไทย”
o นางสุสุภาวดี หาญเมธี
ประธานสถาบันอาร์แอลจี(รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)

10.30 – 11.30 น.
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้และซักถาม
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เวทีเรียนรู้ที่ 2 – การสัมนา Executive Functions Symposium
ประกอบด้วย
- การบรรยายพิเศษ “How
How to Improve Executive Functions during Early Childhood”
Childhood
- การอภิปรายหัวข้อ “จากความรู
จากความรู้เรื่อง EF; วงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยควรทําอะไรกันต่อไป”
ไป
ณ ห้อง Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์
ผู้เข้าร่วม

ประมาณ 400 คน ประกอบด้วย
o
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย(ปปส./สพฐ./ อปท./
อปท พม./กทม.)
o
ผู้บริหารจากโรงเรียนอนุบาลทั้งภาครัฐและเอกชน
o
ผู้บริหารองค์
งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นําชุมชนที่สนใจการพัฒนาเด็กปฐมวัย
o
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทํางานกับแม่และเด็ก / ครูอนุบาลและครูศูนย์เด็กเล็ก
o
องค์กรเอกชน มูลนิธแิ ละองค์กรธุรกิจทีท่ ํางานพัฒนาเด็กปฐมวัย
o
ผู้ผลิตสื่อและผูสร้
ส้ ร้างสรรค์งานเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาเด็กปฐมวัย
o
พ่อแม่ผู้ปกครอง
o
สื่อมวลชน

กําหนดเวลา
12.00 – 13.00 น.
13.00 – 13.05 น.
13.05 – 13.20 น.

ลงทะเบียน
พิธีเปิดงาน - ศาสตราจารย์ (เกียรติคุณ) แพทย์หญิง ชนิกา ตู้จินดา กล่าวต้อนรับ
การชี้แจงวัตถุประสงค์
- นําชม VDO “โลกที่ท้าทาย”
- นางสุภาวดี หาญเมธี ประธานสถาบันอาร์แอลจี(รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป)
กล่าวชี
ว ้แจงวัตถุประสงค์การจัดงานและนําเสนอ Presentation
การขับเคลื่อนงาน EF ในสังคมไทย ในช่วงที่ผ่านมา

13.20 – 13.55 น.

Thailand EF Partnership and “Steps Forward”
แนะนําองค์กรภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อนความรู้ EF
o ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
มหาวิทยาลัยมหิดล (รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล)
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o สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
(นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการฯ)
o สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย
(นางวิ
นางวิวรรณ สารกิจปรีชา อุปนายกสมาคมฯฝ่ายวิชาการและกิจกรรม)
กรรม
o และองค์กรภาคีเครือข่ายอื่นๆ
13.55 – 15.15 น.

15.15 – 15.30 น.

บรรยายพิเศษและตอบข้
ศษ
อซักถามหัวข้อ
“How
How to Improve Executive Functions during Early Childhood”
Childhood
โดย Assoc. Prof. Dr. Yusuke Moriguchi (มีมีการแปลโดยใช้ระบบหูฟัง)
การแสดง“Music
การแสดง
“Music and Movement for EF Development”
โดย คณะครูและนักเรียน ร.ร.จิ
ร ตตเมตต์

15.30 – 15.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 16.45 น.

การอภิ
อภิปราย“จากความรู
รา
้เรื่อง EF; วงการพัฒนาเด็กปฐมวัยไทยควรทําอะไรกันต่อไป”
ไป
โดยผูร่ร้ ว่ มอภิปราย;
ราย
o รศ.พญ.นิ
รศ
ตยา คชภักดี
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
o ดร
ดร.วรนาท รักสกุลไทย
นักวิชาการปฐมวัยศึกษา
o นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
กรมสุขภาพจิ
ภาพ ต
o นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ
และปราบปรามยาเสพติด(ปปส.)
ดําเนินรายการ โดย นางสุภาวดี หาญเมธี

ปิดการสัมมนาเวลา 16.45 น.
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