
 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“นวัตกรรมการสอนภาษาไทยเด็กปฐมวัย” 
(สําหรับผูดูแลเด็กเล็กดีเดน ป 2552 และผูนําเครือขาย 

 
สําหรับหลักสูตรนี้ใชระยะเวลาในการอบรม 2 วัน ตามตารางการอบรม ดังนี้ : 
 
 

ตารางการอบรม ฉลาดรูภาษาไทย  รุน 1   

หมายเหตุ : ใหผูเขารับการอบรมแตงกายเขาอบรมดวยชุดกางเกงสุภาพ และใสรองเทาที่สะดวกตอ 

                  การเคลื่อนไหว ( เนื่องจากมีกิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวอยูเสมอ ) 
 
วันที่ 10 กันยายน 2552 
16.00 -17.00 น.  ลงทะเบียน โรงแรมสวนดุสิต เพลส ชั้น 1  

17.00 -18.00 น. เตรียมความพรอมกอนการสัมมนา 

18.00 -20.30 น.  รับประทานอาหารเย็น  หองอาหารกันเกรา โรงแรมสวนดุสิต เพลส  และให

แนวคิดในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 
วันที่ 11 กันยายน 2552   
08.00-08.45 น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร  ณ อาคาร ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน หองประชุม 301 

08.45-09.00 น.   ประธานกลาวเปดงาน โดย อธิการบดี ดร.ศิโรจน ผลพันธิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

09.00-10.00 น.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองหัวใจของการเปนครูสอนภาษาไทยสําหรับ

เด็กอนุบาล   โดย  คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต  

10.00-10.10 น.   รับประทานอาหารวาง  

10.10-11.00 น.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

สูการพัฒนาทักษะชีวิต  

   ลักษณะสําคัญของการพัฒนาการภาษาเด็ก : ภาษาสัญลักษณ  

ภาษาทาทาง ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาจากการอาน  

โดย   คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต 
 รูจักหนูกอนครูจะสอน : พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

ลักษณะสําคัญของการพัฒนาการภาษาเด็ก : ภาษาสัญลักษณ  

ภาษาทาทาง  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาจากการอาน  

ภาษากับการสื่อความคิด  

การสื่อทางอารมณ  การสื่อทางสังคม การสื่อทางปญญา  
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ภ า ษ า กั บ ก า ร พัฒนาทักษะชีวิต  

ทักษะการคนพบโลก  ทักษะการสื่อความคิด ทักษะการรูจักบทบาทของตน 

ทักษะการอยูรวมกัน  ทักษะการจินตนาการ  
 

 

11.00-12.00 น.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองกิจกรรมรองเพลงและการเคลื่อนไหวสูการ

พัฒนาภาษา ทักษะสําคัญของการรองเพลงเด็ก บทเพลงที่ฝกการใช

กลามเนื้อมัดเล็ก (นิ้ว มือ) สําหรับเด็ก  

โดย   คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต 
รองเพลงอยางไรใหถึงหัวใจหนู : การใชเพลง การเคลื่อนไหวสูการพัฒนา 

ภาษา รูจักจังหวะจากการใชอุปกรณและรางกาย  

การรองเพลงเดี่ยวและการรองเพลงประสานเพื่อสอนเด็กอนุบาล  

เพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ชั้นลอย ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน 

13.00-16.00 น.   การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองนิทานแบบไหนอุนใจหนู : 

 เทคนิคการเลานิทานสูการพัฒนาภาษา   

เทคนิคการใชส่ือตางๆ ประกอบการเลานิทาน 

 เทคนิคการเลานิทานเพื่อพัฒนาภาษา (เลาเนนคําศัพท)  

โดย  คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต 

16.00 -18.00 น.  พบอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   พิธีการมอบรางวัลส่ือนวัตกรรมการสอนภาษาไทยแนวใหมสําหรับครูปฐมวัย 

18.00 – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น   

19.00 – 20.00 น. สรุปและตอบขอซักถาม 
 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางเชา  เวลา 10.00 น. – 10.10 น.  อาหารวางบาย  14.00 น. – 14.10 น. 
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ตารางการอบรม ฉลาดรูภาษาไทย รุน 2,3,4,5 

หมายเหตุ : ใหผูเขารับการอบรมแตงกายเขาอบรมดวยชุดกางเกงสุภาพ และใสรองเทาที่สะดวกตอ 

                  การเคลื่อนไหว ( เนื่องจากมีกิจกรรมที่ตองเคลื่อนไหวอยูเสมอ ) 
 
วันที่ 1 ของการอบรม  
08.00-08.45 น.   ลงทะเบียนรับเอกสาร  ณ อาคาร ดร.ศิโรจน  ผลพันธิน หองประชุม 301 

08.45-09.00 น.   ประธานกลาวเปดงาน โดย อธิการบดี ดร.ศิโรจน ผลพันธิน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

09.00-10.00 น.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองหัวใจของการเปนครูสอนภาษาไทย 

สําหรับเด็กอนุบาลโดย  คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต  

10.00-10.10 น.   รับประทานอาหารวาง  

10.10-11.00 น.   การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองพัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย 

สูการพัฒนาทักษะชีวิต ลักษณะสําคัญของการพัฒนาการภาษาเด็ก :  

ภาษาสัญลักษณ   ภาษาทาทาง ภาษาพูด ภาษาเขียน ภาษาจากการอาน  

โดย   คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต 
 รูจักหนูกอนครูจะสอน : พัฒนาการทางภาษาของเด็กปฐมวัย  

ลักษณะสําคัญของการพัฒนาการภาษาเด็ก : ภาษาสัญลักษณ  

ภาษาทาทาง  ภาษาพูด  ภาษาเขียน  ภาษาจากการอาน  

ภาษากับการสื่อความคิด  

การสื่อทางอารมณ  การสื่อทางสังคม การสื่อทางปญญา  

ภาษากับการพัฒนาทักษะชีวิต  

ทักษะการคนพบโลก  ทักษะการสื่อความคิด ทักษะการรูจักบทบาทของตน 

ทักษะการอยูรวมกัน  ทักษะการจินตนาการ  

11.00-12.00 น.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองกิจกรรมรองเพลงและการเคลื่อนไหวสูการ

พัฒนาภาษา ทักษะสําคัญของการรองเพลงเด็ก บทเพลงที่ฝกการใช

กลามเนื้อมัดเล็ก (นิ้ว มือ)  สําหรับเด็ก  

โดย   คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต 
รองเพลงอยางไรใหถึงหัวใจหนู : การใชเพลง การเคลื่อนไหวสูการพัฒนา 

ภาษา รูจักจังหวะจากการใชอุปกรณและรางกาย  

การรองเพลงเดี่ยวและการรองเพลงประสานเพื่อสอนเด็กอนุบาล  

เพลงและการเคลื่อนไหวประกอบเพลง 

12.00-13.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ชั้นลอย อาคาร ดร.ศิโรจน ผลพันธิน 

13.00-16.00 น.  การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ืองนิทานแบบไหนอุนใจหนู : เทคนิคการเลา

นิทานสูการพัฒนาภาษา   
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เทคนิคการใช ส่ือตางๆ ประกอบการเลานิทาน 

 เทคนิคการเลานิทานเพื่อพัฒนาภาษา (เลาเนนคําศัพท)  

โดย  คณะวิทยากรจาก มรภ. สวนดุสิต 

17.30-18.30 น.  รับประทานอาหารเย็น หองอาหารกันเกรา โรงแรมสวนดุสิต เพลส 

19.00-21.00 น.  สรุปและตอบขอซักถาม  

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางเชา  เวลา 10.00 น. – 10.10 น.  อาหารวางบาย  14.00 น. – 14.10 น. 
 
วันที่ 2 ของการอบรม  
08.00 - 08.45 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 12.00 น.  พบอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

   พิธีการมอบรางวัลส่ือนวัตกรรมการสอนภาษาไทยแนวใหมสําหรับครูปฐมวัย 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน     

13.00 – 14.00 น. สรุปและตอบขอซักถาม  

ส้ินสุดพิธีการ 

 

หมายเหตุ : รับประทานอาหารวางเชา  เวลา 10.00 น. – 10.10 น.   

 

 

************************* 


