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การประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 
เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 17.00 น. 
ณ ศูนยป์ระชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

 

 
หลักการและเหตุผล 

 ด้วยสถานการณ์ความจ าเป็นเร่งด่วนที่โลกเคลื่อนตัวสู่ยุค 4.0 ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 
ซับซ้อน และคาดการณ์ได้ยาก ทุกสังคมจึงต้องปรับตัวเข้าหาเทคโนโลยีและยกระดับความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ยืนอยู่ ได้อย่างเข้มแข็ง                  
ประกอบกับประเทศไทยก าลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงอายุสมบูรณ์แบบ (Aged Society) ภายในเวลา
ประมาณ 15 ปี  ซึ่งจะส่งผลกระทบให้คนรุ่นใหม่ในอนาคตที่จะรับภารกิจดูแลสังคมที่มีประชากรสูงอายุถึง 25% 
ได้อย่างดีนั้น จ าเป็นต้องสร้างประชากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพสูง   
          ในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบัน การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยก าลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตโดยเฉพาะ
สถานการณ์ด้านการศึกษา ที่ส่งผลต่อคุณภาพของประชากรโดยตรง หากปล่อยให้สภาพการณ์นี้ด าเนินต่อไป 
การสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพในการน าพาประเทศไปเผชิญกับความท้าทายดังกล่าวจะเป็นไปได้ยากยิ่ง  
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องสร้างความร่วมมือ เพ่ือค้นหาทางออกและแนวทางแก้ไข ให้เกิดการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนไทยซึ่งเป็นทุนมนุษย์ของประเทศอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิผลเต็มที่  

จากการศึกษาวิจัยที่ก้าวหน้าทันสมัยของนักวิทยาศาสตร์นานาชาติหลากหลายสาขาในปัจจุบัน ทั้งด้าน
ประสาทวิทยาศาสตร์ จิตวิทยา และด้านการศึกษา พบว่าการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นทุนมนุษย์ที่
มีคุณภาพเพ่ือตอบโจทย์โลกยุคใหม่ข้างหน้าให้ได้นั้น จ าเป็นต้องพัฒนาไปด้วยความเข้าใจต่อธรรมชาติและการ
ท างานของสมองเป็นส าคัญ  

Executive Functions (EF) คือชุดกระบวนการทางความคิด (Mental Process) ที่มีผลการศึกษาวิจัย
จากนักวิทยาศาสตร์นานาชาติหลากหลายสาขาบ่งชี้ว่า คือชุดการท างานในสมองส่วนหน้าของมนุษย์ 
(Prefrontal Cortex) ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการคิด การรู้สึก และการกระท าทั้งปวง เป็นสิ่งที่ควรจะได้รับการ
ส่งเสริมปลูกฝังในเด็กที่เกิดมาบนโลกทุกคนอย่างจริงจัง เพราะเป็นชุดกระบวนการทางความคิดที่จะช่วยให้
มนุษย์มีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิต นั่นคือ “คิดเป็น ท าเป็น เรียนรู้เป็น แก้ปัญหาเป็น อยู่กับคนอ่ืน
เป็น และหาความสุขเป็น”  

EF จะช่วยให้มนุษย์ห่างไกลจากปัญหา ด้วยความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุผล เกิดการยับยั้งชั่งใจ 
และน าไปสู่การก ากับอารมณ์และพฤติกรรมตนเองได้ รวมทั้งยังช่วยสร้างเสริม ทักษะการวางแผนอย่างเป็น
ระบบ ช่วยให้มนุษย์สามารถจัดการกับงานหลากหลาย สามารถจัดล าดับความส าคัญพัฒนาเป็นขั้นตอน 
เชื่อมโยงความรู้ในอดีตมาใช้ประโยชน์ร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมไปจนถึงการคาดการณ์ผลลัพธ์ในอนาคต
ล่วงหน้าได ้ขณะเดียวกันยึดมั่นเป้าหมาย มุ่งม่ันจดจ่อ และผลักดันตนเองไปสู่การท างานจนส าเร็จได้   
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EF จึงเป็นศักยภาพที่มนุษย์ทุกคนต้องได้รับการฝึกฝนต่อเนื่องตลอดช่วงวัยเด็กจนถึงผู้ใหญ่ตอนต้น 
เพ่ือให้กลายเป็นทักษะในสมอง และพัฒนาเป็นบุคลิกภาพแห่งความส าเร็จไปตลอดชีวิต โดยเกี่ยวข้องกับ
กระบวนการพัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ไปจนถึงกระบวนการจัดการศึกษาตลอดทุกช่วงวัย  

ด้วยตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาที่ท้าทายสังคมและความส าคัญของชุดความรู้ดังกล่าว กลุ่ม
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมหลากหลาย อาทิ ศูนย์ประสาทวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ปปส.) สถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) 
สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย 
และภาคีเครือข่ายอ่ืนๆ จึงรวมตัวกันเป็น ภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership ร่วมกันขับเคลื่อนองค์
ความรู้  EF มาตั้งแต่ปี 2557 โดยสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) หน่วยงานวิชาการของบริษัทรักลูก
กรุ๊ป จ ากัด ท าหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนองค์ความรู้ EF ไปสู่การปฏิบัติ ภายใต้การสนับสนุนของ
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ
ครอบครัว (ส านัก 4)  ในชื่อ “โครงการการพัฒนาองค์ความรู้และขับเคลื่อนการส่งเสริมทักษะสมองเพื่อสุข
ภาวะเด็กและเยาวชนในประเทศไทย” 

 โครงการฯ นี้ ได้จัดให้มี 
o การจัดการความรู้และสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริม EF ให้สอดคล้องเหมาะสมกับการ

น ามาใช้ในบริบทประเทศไทย  
o การอบรมสร้างผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
o การพัฒนาพื้นที่ต้นแบบและขยายผลในหลายจังหวัด 
o การขยายเครือข่ายส่งเสริม EF ให้กว้างขวางทุกระดับ  
o การสื่อสารเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ 
o การขับเคลื่อนสู่ระดับนโยบายประเทศ  

 หลังการด าเนินการมาประมาณ 3 ปี สถาบันอาร์แอล จี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ในฐานะผู้ขับเคลื่อน
โครงการฯ ได้พัฒนากิจกรรมเวทีวิชาการ EF Symposium ขึ้นเพ่ือถ่ายทอดความก้าวหน้าทางวิชาการด้านองค์
ความรู้ EF ขณะเดียวกันก็เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคืบหน้าของกระบวนการขับเคลื่อนงานและบทเรียน
จากการท างาน ให้เป็นวงจรความรู้ที่เป็นพลวัต โดยเวทีวิชาการ EF Symposium ได้จัดมาแล้ว 2 ครั้งในปี 
2558 และ 2559  ในแต่ละครั้งได้รับความสนใจจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยจากทุกภาค
ส่วนเข้าร่วมนับพันคน  

ในปี 2560 นี้ กิจกรรมเวทีวิชาการ EF Symposium 2017 มุ่งต่อยอดฐานความรู้ทางวิชาการ EF ให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และสร้างเวทีแลกเปลี่ยนความรู้จากบทเรียนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาองค์ความรู้
และขับเคลื่อนการส่งเสริม EF  ขององค์กรภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership  ในช่วงปีที่ผ่าน สู่บุคลากร
ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชน อันจะเป็นการส่งต่อความรู้ส าคัญที่มาทั้งจากการศึกษาวิจัย และการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้เป็นเสมือนเข็มทิศน าทางการแก้ปัญหาและพัฒนาเยาวชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมสู่สังคมไทย
ต่อไป 
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วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเกาะติดองค์ความรู้  Executive Functions ของนักวิชาการ 

ครู ผู้ดูแลเด็ก บุคลากรด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก พ่อแม่ ผู้ปกครอง และโดยเฉพาะผู้ก าหนด
นโยบายของประเทศ ให้มีความรู้เท่าทันกับการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาเด็กในระดับโลก 

2. เพ่ือเป็นการสานต่อการจัดการความรู้ และขยายความรู้ เรื่อง Executive Functions ที่ภาคี 
Thailand EF Partnership ได้สร้างสานขึ้นมาในเวลาเกือบ 2 ปีให้มีความสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้น ให้เป็น
ฐานความรู้ ที่หนักแน่นของการปฏิรูปการศึกษาต่อไป 

3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในวงการพัฒนาเด็กทุกวัย น าความรู้ EF ที่ได้ ไปต่อยอดพัฒนาการ
จัดกระบวนการเรียนการสอน และการท างานพัฒนาเด็กในพ้ืนที่ของตนอย่างเป็นรูปธรรม 

4. เพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้บุคลากรและครู ที่ร่วมขับเคลื่อนความรู้เรื่อง EF ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ได้มาร่วมกันถอด
บทเรียนประสบการณ์การท างาน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ EF ที่สอดคล้องกับบริบทไทยที่จะน าไปใช้งานอย่างได้ผล 

5. เพ่ือขยายความตื่นตัวตระหนักรู้ในเรื่อง EF ไปสู่พ่อแม ่ผู้ปกครอง ครู ผู้น าชุมชน และสังคมวงกว้าง
ให้สามารถน าความรู้ EF ไปปรับใช้ในการดูแลเด็ก เพ่ือสร้างพลเมืองคุณภาพและวางรากฐานการพัฒนาทุน
มนุษย์ของประเทศไทยอย่างเข้มแข็งต่อไป 
 
กลุ่มเป้าหมาย  รวมจ านวน 1,000 คน 

1. ผู้ก าหนดนโยบายจากหน่วยงานหลักท่ีท างานในด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ทุกระดับทั้งท้องถิ่น 
ภูมิภาคและส่วนกลาง 

2. ผู้บริหารการศึกษาและครูปฐมวัยระดับแกนน า จากโรงเรียนทุกสังกัด 
3. ผู้น าชุมชน และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสนใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
4. พ่อแม่ ผู้ปกครอง กลุ่ม/ชมรม/สมาคมของพ่อแม่ผู้ปกครองที่ตื่นตัวในการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
5. สื่อมวลชนและผู้สนใจทั่วไป 
 

วันเวลา และสถานที่ 
 วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 
 
แนวทางและกระบวนการ 

1. จัดการปาฐกถาพิเศษ โดยรองนายกรัฐมนตรี ให้แนวทางและนโยบายต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
เด็กไทย เพ่ือสร้างอนาคตสังคมไทยที่แข็งแกร่ง 

2. จัดเวทีวิชาการภาพรวม เพ่ือติดตามความรู้ ซึ่งได้พัฒนาขึ้นทั้งในและต่างประเทศในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา 
และเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักวิชาการ และบุคลากร ที่ท างานด้านการพัฒนา เด็กปฐมวัย ด้านเด็กวัย
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ประถมศึกษา และด้านเยาวชนวัยรุ่นหลากหลายสาขา รวมถึงผู้บริหารนโยบายด้านเด็กปฐมวัยทุกระดับจากภาค
ส่วนต่างๆ 

3. จัดการบรรยายแยกห้องจ านวน 5 ห้อง 15 หัวข้อ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ EF ให้ความรู้ EF และ
น าเสนอนวัตกรรม ที่มีการพัฒนาสร้างสรรค์ข้ึนในพื้นท่ีต่างๆ ทั่วประเทศแก่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น 

- การพัฒนาคู่มือ และเครื่องมือส่งเสริม EF ต่างๆ  ส าหรับบุคลากรสาธารณสุขและครูปฐมวัย 
- นวัตกรรมการจัดท าแผนการจัดประสบการณ์ส าหรับเด็กปฐมวัยโดยครูปฐมวัยท้องถ่ินที่ได้ผล 
- การด าเนินกิจกรรมโครงการเพื่อพัฒนาเด็กวัยรุ่น 
- การจัดกลไกการส่งเสริม EF ในระดับอ าเภอและชุมชน 
- การสร้างเครือข่ายส่งเสริม EF ในระดับจังหวัด 
- การส่งเสริม EF ในครอบครัว 

4. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เฉพาะกลุ่ม  ส าหรับครู / บุคลากรสาธารณสุข / ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น / EF-Facilitator / ผู้อ านวยการโรงเรียนและศึกษานิเทศก์   เป็นต้น 

5. จัดนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับองค์ความรู้ EF และ Best Practices ในการขับเคลื่อนงาน EF ใน
ประเทศไทยที่ผ่านมาของภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เกิดการผลักดันขับเคลื่อนในระดับนโยบายการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นไปในทิศทางที่สอดคล้อง

กับธรรมชาติของพัฒนาการและสมองมนุษย์  ตอบโจทย์การสร้างพลเมืองรุ่นใหม่เพ่ือโลกยุค 4.0 และเพ่ือเป็น
รากฐานที่ส าคัญของประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืนตามแนวทางของรัฐอย่างแท้จริง 

2. เกิดความรู้ความเข้าใจในองค์�ความรู้� Executive Functions ในกลุ่มนักวิชาการ ครู ผู้�ดูแลเด็ก บุคลากร

ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้�องกับการพัฒนาเด็ก พ่อแม่� ผู้�ปกครอง และโดยเฉพาะผู้�ก าหนด นโยบายของประเทศที่เข้า
มาร่วมชัดเจนยิ่งขึ้น  น าไปสู่การปฏิบัติงาน ในพ้ืนที่ต่างๆ เพ่ือพัฒนาเด็ก ตามภารกิจของผู้เข้าร่วมได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

3. เกิดการสานต่อการจัดการความรู้ การถอดบทเรียน-ประสบการณ์จากการปฏิบัติ และขยายความรู้� เรื่อง 

Executive Functions ให้�มีความอุดมสมบูรณ์ทางวิชาการยิ่งขึ้น เป็นฐานความรู้�ที่หนักแน่�น ของการปฏิรูป
กระบวนการพัฒนาเด็กและเยาวชนต่อไป 

4. เกิดเครือข่ายการท างานของบุคลากรกลุ่มต่างๆ  เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเด็ก โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย ที่
แข็งแรงยิ่งข้ึน  

5. เกิดความตื่นตัวตระหนักรู้�ในเรื่อง EF �ในกลุ่ม��พ่อแม่ �ผู้ปกครอง ครู ผู้น าชุมชน และสังคมวงกว้าง ผ่าน
สื่อสารมวลชน น าไปสู่การปรับความคิด และแนวทางในการดูแลเด็กที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น เพ่ือวางรากฐานการสร้าง
พลเมืองคุณภาพให้เป็นทุนมนุษย์ที่เข้มแข็ง เพ่ือประเทศไทยที่ม่ันคง มั่งค่ัง และยั่งยืนต่อไป 
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ก าหนดการประชุมวิชาการ EF Symposium 2017 
เรื่อง สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพื่ออนาคตประเทศ 

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.30 – 17.00 น. 
ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ จ.นนทบุรี 

 

เวลา กิจกรรม  
07.30 - 08.30 น. ลงทะเบียนและเยี่ยมชมนิทรรศการตามอัธยาศัย 
08.30 – 10.30 น. พิธีเปิด 

 กล่าวต้อนรับในนามภาคีเครือข่าย Thailand EF Partnership 
โดย นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ 
ผู้อ านวยการส านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว  

   ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 ชมวีดีทัศน์ “สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพ่ืออนาคตประเทศ” 
 กล่าวรายงาน “ความเป็นมาและผลงานการขับเคลื่อนองค์ความรู้ EF ในประเทศ

ไทย” โดย นางสุภาวดี หาญเมธี 
ประธานสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ในฐานะศูนย์ประสานงานภาคี
เครือข่าย Thailand EF Partnership 

 การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Executive Functions กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”  
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช 
ประธานกรรมการ มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ 
ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม 

 เปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ  

เรื่อง “สมองเด็กไทย รากฐานทุนมนุษย์เพ่ืออนาคตประเทศ” 
โดย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี  
 

10.30 – 11.15 น. ประธานและแขกผู้ทรงคุณวุฒิ เยี่ยมชมนิทรรศการ 
10.30 – 11.15 น. 

 
 
 

Special Talk : “EF จะพาเด็กไทยออกจากวิกฤตอย่างไร” 
     โดย นายแพทย์ประเสริฐ ผลิตผลการพิมพ์ 

                จิตแพทย์และนักวิชาการด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน 

11.15 – 11.30 น. แยกเข้าห้องประชุมย่อย 
12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลา กิจกรรม  
ห้องประชุมใหญ่ : การพัฒนาทักษะสมอง EF 

13.30 – 14.30 น. 
 
 
 
 
 
 

14.30 - 15.30 น. 
 
 
 
 

15.30 – 16.30 น. 

Talk 1: พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วยวินัยเชิงบวก 
          โดย ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร  
               ผู้อ านวยการสถาบัน 101 Educare Center 
          และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร  
               ผูช้่วยผู้อ านวยการด้านศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัย สถาบันแห่งชาติเพ่ือการ 
               พัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
Talk 2: พัฒนาทักษะสมอง EF ต่อยอดบนพัฒนาการ 4 ด้าน 
          โดย อาจารย์กรองทอง บุญประคอง  
               นายกสมาคมไทยออร์ฟ ชูลแวร์ค  
               และผู้อ านวยการโรงเรียนจิตตเมตต์  (ปฐมวัย) 
           
Talk 3: พัฒนาทักษะสมอง EF ด้วย Music and Movement 
          โดย อาจารย์ภูวฤทธิ์ ภูวภิรมย์ขวัญ และคณะ 
               กรรมการสมาคมไทยออร์ฟ ชูลแวร์ค  
              และผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลช้างเผือก 
 

ห้องประชุมย่อย 1 (ห้อง 401) 
11.30 – 12.30 น. Talk 4: พ.ร.บ. การปฐมวัยแห่งชาติ : ความหวังการสร้างชาติที่ยั่งยืน 

        โดย 1. รองศาสตราจารย์ ดารณ ีอุทัยรัตนกิจ    
              2. อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข       
              คณะอนุกรรมการเด็กเล็ก ในกรรมการอิสระด้านการศึกษาฯ 
 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 – 14.30 น. 
 
 
 
 

 
Talk 5: รอยเชื่อมต่อปฐมวัยไปสู่ชั้นประถม : ทักษะส าคัญกว่าเนื้อหา 
          โดย ผู้ช่วยศาสตาจารย์ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า  
                อาจารย์ประจ าภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์  
                จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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เวลา กิจกรรม  
14.30 - 15.30 น. 

 
 
 

15.30 – 16.30 น. 

Talk 6: ฝังชิป EF ตั้งแต่ปฐมวัย : แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด 
          โดย ผู้บริหาร ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  
          ร่วมสนทนา และด าเนินรายการโดย ผศ. ดร. ปนัดดา ธนเศรษฐกร 
 
Talk 7: จุดเน้นในหลักสูตรปฐมวัย ปี 2560 ที่ส่งเสริมทักษะสมอง EF 
           - ส าหรับหลักสูตรวยัก่อนอนุบาล (อายุ 0 – 3 ปี) 
           โดย อาจารย์อรทัย เลาอลงกรณ ์ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
               คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
           - ส าหรับหลักสูตรปฐมวัย (อายุ 3 – 6 ปี) 
          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ มีเพียร 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธาน ี
         *ผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยองค์ความรู้ EF - FaEF รุ่นที่ 1 
 

ห้องประชุมย่อย 2 (ห้อง 402) 
11.30 – 12.30 น. 

 
Talk 8: “รักลูกเป็นพิเศษ” การพัฒนาทักษะสมอง EF ส าหรับเด็กพิเศษ 
          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์  
               กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประสาทวิทยา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์  
               สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 14.30 น. 

 
 
 
 
 

14.30 - 15.30 น. 
 
 
 
 

Talk 9: พลังวัยรุ่น...เม่ือ EF พุ่งแรงรอบที่สอง 
          โดย คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร  
               ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล และคณะ 
          ร่วมสนทนา และด าเนินรายการโดย ผศ. วิริยาภรณ์ อุดมระติ 
              ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตวิทยาพัฒนาการมนุษย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 
Talk 10: พลังครูชายขอบ ขับเคลื่อน EF ในโรงเรียน สพฐ. 
          โดย นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  
               ผู้อ านวยการส านักงานพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2  
               และคณะศึกษานิเทศก์ จาก สพป. ตาก 2 และยะลา 1  
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เวลา กิจกรรม  
15.30 – 16.30 น. Talk 11: พลังสมอง กับการ (ไม่) เสพติด 

          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วรสิทธิ์ ศิริพรพาณิชย์ 
               กุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประสาทวิทยา ศูนย์วิจัยประสาทวิทยาศาสตร์  
               สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ห้องประชุมย่อย 3 (ห้อง 406) 
11.30 – 12.30 น. 

 
Talk 12: การใช้จังหวะและดนตรีเพื่อพัฒนา Brain Executive Functions 
          โดย นายแพทย์อุดม เพ็ชรสังหาร  
                Psychiatrist & Drum Circle Facilitator 
          และ คุณวิชัย เขียวรัตน์ 
                Drum Circle Facilitator 
 

12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 

13.30 – 14.30 น. 
 
 
 
 
 

14.30 - 15.30 น. 
 
 
 

15.30 – 16.30 น. 

 
Talk 13: บทเรียนจากพื้นที่ส่งเสริม EF ต้นแบบ จ.เชียงราย 
          โดย แพทย์หญิง อัมพวัน  ศรีครุฑานนท์ 
               ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพญาเม็งราย 
          และ นางประภาพร เชื้อเมืองพาน 
              เจ้าหน้าที่สาธารณสุขช านาญการ เครือข่ายบริการสุขภาพพญาเม็งราย 
 
Talk 14: บทเรียนการขับเคลื่อน ระยอง EF City 
          โดย นางภรณี กองอมรภิญโญ กลุ่มบริษัท ดาว (ประเทศไทย)  
         และตัวแทนเครือข่ายขับเคลื่อนโครงการระยอง EF City 
 
Talk 15: บทเรียนการขับเคลื่อน EF ต่อยอดในชุมชนเข้มแข็ง จ.ล าปาง 
          โดย ตวัแทนผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยองค์ความรู้ EF - FaEF รุ่นที่ 2 
               ศูนย์เรียนรู้ครอบครัวเข้มแข็ง จ.ล าปางและคณะ 
 

ห้องประชุมย่อย 4 (ห้อง 405) 
13.30 – 14.30 น. 

 
Talk 16: “เติบโตตามรอยพ่อ” แนวทางการอภิบาลของสมเด็จย่า ในศตวรรษที่ 20 
ที่ตอบโจทย์โลกศตวรรษที่ 21  
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เวลา กิจกรรม  
 
 
 
 

14.30 - 15.30 น. 
 
 
 
 
 

15.30 – 16.30 น. 

          โดย นางศิริพร ผลชีวนิ   
               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทอาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) 
          ร่วมสนทนาโดย อาจารย์ธิดา พิทักษ์สินสุข 
               
Talk 17: เครื่องมือส่งเสริม EF ส าหรับเด็กก่อนวัยเข้าเรียน และ DSPM 
          โดย แพทย์หญิงอดิศร์สุดา เฟ่ืองฟู 
               แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขากุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 
               สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี 
         ร่วมสนทนา และด าเนินรายการโดย ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร 
 
Talk 18: ผลการทดลองใช้เครื่องมือ EF Guideline ส าหรับเด็กปฐมวัย 
          โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกร  
               และตัวแทนจากโรงเรียนร่วมเป็นพ้ืนที่วิจัย  
 

16.30 – 17.00 น. ส่งแบบประเมนิ / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
 
หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


