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สรุปผลโครงการประชุมนานาชาติ
เรื่อง Educating Young Children in Knowledge-Based Economy
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยีการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ระหวางวันที่ 6 - 9 กรกฎาคม 2551

วันที่จัดการประชุม 6 - 9 กรกฎาคม 2551
สถานที่
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
หนวยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ภาควิชาหลักสูตร การสอนและเทคโนโลยี
การศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ผูเขารวมประชุม
ครู อาจารย นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา และผูเกี่ยวของกับ
การพัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัยในสถาบันตางๆ ทั่งในประเทศและ
ตางประเทศ อาทิ
ในประเทศ ไดแก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ

และหนวยงานเทศบาล เปนตน
ตางประเทศ ไดแก The University of Georgia, The University of
Sheffield, University of Oxford, Cheng-chi University, Korea National Open
University, Seoul National University, University of South Australia, Kyoto
Institute of Technology, National Taitung University R.O.C., National Taiwan
Normal University, Pusan National University, Queensland University of
Technology (QUT), University Brunei Darussalam, University of Cambridge,
University of New Hampshire, University of Illinois at Chicago, State
University of New York at Buffalo, Teacher Education Rowan University

in New Jersey, Bond University, University of Melbourne เปนตน
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รายละเอียดของผูเขารวมประชุมจาก 15 ประเทศ จํานวน 266 คน
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเทศ
Australia
Botswana
Brunei
China
Egypt
Hong Kong
Japan

จํานวน
3
1
1
7
1
7
27
รวมทั้งสิน้

ภาพบรรยากาศการประชุม

ลําดับที่
8
9
10
11
12
13
14
15

ประเทศ
Korea
New Zealand
Philippines
Singapore
Taiwan
Thailand
UK.
USA.

จํานวน
52
2
10
3
74
74
2
2
266
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รูปแบบ Paper Presentation จํานวน 70 คน
รูปแบบ Poster Presentation จํานวน 84 คน
สรุปกิจกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2551
1. การลงทะเบียนลวงหนา (Pre-Registration) จัดบริการแกผูเขารวมประชุม ณ
SASA International House และศึกษิตนิเวศน ตั้งแตเวลา 13:00-15:00 น.
2. การประชุมกรรมการ (PECERA Governing Board) ประจําปจัดขึ้นที่หอง
Alumni ณ SASA International House ตั้งแตเวลา 9:00-14:00 น. โดย
Dr.Bernard Spodek เปนประธาน กรรมการจํานวน 14 คน และผูรวมประชุม
จํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน
3. สาระการประชุมวาดวยเรื่อง (1) การดําเนินการของสมาคม (2) การเงิน
(3) การเปนสมาชิก Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood
Education (4) การรายงานเกี่ยวกับโปรแกรมการประชุม และ (5) การ
นําเสนอของประเทศเจาภาพ
รูปแบบการนําเสนอผลงานวิจัย

4. ชวงบายและเย็นเปนกิจกรรมเชิงวัฒนธรรม โดย PECERA Thailand ไดจัด
City Tour ซึ่งเปนการเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังและวัดโพธิ์ จบลงดวยการ
ลองเรือชมสองฟากฝงของแมน้ําเจาพระยา เพื่อเปนการเลี้ยงตอนรับกรรมการ
PECERA ตางชาติ อยางเปนทางการ
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วันที่ 7 กรกฎาคม 2551
1. ผูเขารวมประชุมลงทะเบียน ณ หอง 101 อาคาร 3 คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตเวลา 7:00 น.
2. ศาสตราจารย นายแพทยภิรมย กมลรัตนกุล เปนประธานกลาวเปดการประชุม
และกลาวตอนรับ Dr.Bernard Spodek ประธานและผูกอตั้ง Pacific Early
Childhood Education Research Association (PECERA) และผูเขารวม
ประชุม
3. Dr.Bernard Spodek ใหเกียรติกลาวตอนรับผูเขารวมประชุม

4. รองศาสตราจารย ดร. พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ คณบดีคณะครุศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ใหเกียรติบรรยายในหัวขอเรื่อง Teaching Children
to Think in The Knowledge-Based Society ในมุมมองของ A Thai
Perspective
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5. Assoc. Prof. Jennifer Young-Loveridge จาก University of Waikato
ประเทศนิวซีแลนด ไดรวมเปนเกียรติในการบรรยายหัวขอเรื่อง Developing
Young Children’s Mathematical Thinking for a Knowledge-Based
Economy ในมุมมองของ An International Perspective

6. กิจกรรมในชวงบาย เวลา 13.00-15.00 น. เปนการอภิปรายรวมในหัวขอเรื่อง
Investment for Young Children in Knowledge-Based Economy โดยมี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิริพรรณ สุวรรณมรรคา เปนผูนําการอภิปราย และผู
รวมอภิปรายจาก 4 ประเทศดวยกัน ไดแก (1) ประเทศออสเตรเลีย
(Dr.Wendy Elizabeth Schiller) (2) ประเทศญี่ปุน (Dr.Kiyomy Akita) (3)
ประเทศจีน (Dr.Xin Zhou) และ (4) ประเทศไทย (ดร.อัจฉรา วงษเอก)

7. ในชวงเวลา 15:30-17:30 น. เปนการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรู
ทางดานวิชาการและงานวิจัยระหวางผูเขารวมประชุมจากสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศผานการสัมมนากลุมเล็กรวมกับผูนําเสนองานวิจัย จํานวน 6 หอง
แตละหองประกอบดวยผูนําเสนอผลงาน 6 คน โดยมีเวลาในการแลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันคนละ 20 นาที โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจ
ดานวิชาการและการวิจัยระหวางนักวิจัยในแถบเอเชียแปซิฟกใหมีเพิ่มมากขึ้น
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8. ในชวงเวลา 18:00-20:00 น. เปนการเลี้ยงตอนรับ (Welcome Reception)
ผูเขารวมประชุมทั้งหมดโดยจัดงานเลี้ยงแบบบุฟเฟที่ศศปาฐศาลา
วัตถุประสงคของการจัดเลี้ยงดังกลาวมุงเนนการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การทํา
ความรูจ ักกันและการสรางสัมพันธภาพที่ดีตอกันและกันยิ่งขึ้นระหวางผูเขารวม
ประชุมที่มาจากประเทศตางๆ ที่หลากหลาย การแสดงเชิงวัฒนธรรมที่จัดขึ้น
เปนการแสดงที่ประเทศสมาชิก PECERA สมัครใจนําเสนอ ไดแก ประเทศไทย
ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลี และประเทศไตหวัน การแสดงสําหรับประเทศ
ไทยมี 2 ชุด คือ (1) ระบําดอกบัว แสดงโดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาล โรงเรียน
สาธิตจุฬา ฝายประถม และ (2) รําอวยพร แสดงโดยนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสาธิตจุฬา ฝายประถม เชนกัน โดยมี รอง
ศาสตราจารย ดร.ณรุทธิ์ สุทธจิตต และนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาดนตรี
ศึกษา ใหเกียรติเปนพิธีกรตลอดรายการ งานเลี้ยงตอนรับจบลงดวยการ
รวมกันรําวงมาตรฐานระหวางนิสิตและผูเขารวมการประชุมประกอบการ
บรรเลงดนตรีไทยของนิสิตสาขาวิชาดนตรีศึกษาดังกลาว
วันที่ 8 กรกฎาคม 2551
1. กิจกรรมเริ่มตั้งแตเวลา 8:30-10:30 เปนการอภิปรายรวมในหัวขอเรื่อง
Transforming ECE in Knowledge-Based Economy โดยมีผูชวย
ศาสตราจารย ดร.เลขา ปยะอัจฉริยะ เปนผูนําการอภิปราย และผูรวมอภิปราย
จาก 4 ประเทศดวยกัน ไดแก (1) ประเทศสิงคโปร (Dr.Deborah Harcourt)
(2) ประเทศนิวซีแลนด (Dr.Lynda Boyd) (3) ประเทศเกาหลี (Dr.Mugyeong
Moon) และ (4) ประเทศไทย (พระศรีญาณโสภณ)

2. ในชวงเวลา 11:00-12:00 น. เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยการศึกษาจาก
โปสเตอรงานวิจัยของผูเขารวมประชุมจากประเทศตางๆ อันนํามาซึ่งการ
พัฒนาความรูความเขาใจดานนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยและ
กระบวนการวิจัยระหวางนักวิจัยในแถบเอเชียแปซิฟกเพิ่มมากขึ้น
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3. ในชวงเวลา 13:00-15:00 น. เปนการแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการและ
งานวิจัยระหวางคณาจารยและนิสิต/ นักศึกษาจากสถาบันทั้งในและ
ตางประเทศผานการสัมมนากลุมเล็กรวมกับผูนําเสนองานวิจัย
4. ในชวงเวลา 16:00-21:00 น. ประเทศไทยในฐานะเจาภาพไดจัดกิจกรรมเพื่อ
แสดงใหเห็นถึงการหลอหลอมและสะทอนซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยอันงดงามใน
การดําเนินชีวิตและการคงไวซึ่งความเปนไทยตราบจนถึงปจจุบันใหแก
ผูเขารวมประชุม โดยจัดกิจกรรมดังกลาวที่สยามนฤมิตร อันนํามาซึ่งความชื่น
ชมยินดีตอวัฒธรรมไทยจากผูเขารวมประชุมเปนอยางมาก
วันที่ 9 กรกฎาคม 2551
1. กิจกรรมในวันสุดทายเริ่มตั้งแตเวลา 7:30-12:00 น. เปนการศึกษาดูงาน
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลของโรงเรียนในประเทศไทยที่มี
ความหลากหลายและเปนไปตามมาตรฐานสากล จํานวน 6 แนวคิด ไดแก
(1) แนวการศึกษาแบบวอลดอรฟ (โรงเรียนอนุบาลบานรัก) (2) แนวการศึกษา
แบบมอนเตสซอรี่ (โรงเรียนอนุบาลกรแกว) (3) แนวการศึกษาแบบ High
Scope (โรงเรียนเกษมพิทยา) (4) แนวการศึกษาแบบ Whole Language
(โรงเรียนทุงมหาเมฆ) (5) แนวการจัดการศึกษาเพื่อเด็กดอยโอกาสและการ
ทํางานเพื่อสังคม (โรงเรียนของพิริยานุเคราะหมูลนิธิ) และ (6) แนวการจัด
การศึกษาเพื่อเปนแบบอยางของสังคมและเปนแหลงฝกปฏิบัติงานครู (โรงเรียน
สาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม)
2. ในชวงเวลา 13:00-15:00 น. เปนการอภิปรายในหัวขอเรื่อง How to be a
Learning Organization in ECE โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.บุษบง
ตันติวงศ เปนผูนําการอภิปราย และผูรวมอภิปรายจาก 3 ประเทศดวยกัน
ไดแก ประเทศฮองกง (Dr.Betty Chan) (2) ประเทศญี่ปุน (Dr.Sachiko
Kitano) และประเทศสหรัฐอเมริกา (Dr.Bae-Suh Soyoun)
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3. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ม.ร.ว.กัลยา ติงศภัทิย เปนผูกลาวปดการประชุม
นานาชาติในครั้งนี้
สรุปสาระการประชุมวิชาการนานาชาติ
ผูเขารวมประชุมไดนําเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใหการศึกษากับเด็กปฐมวัยใน
สังคมเศรษฐกิจฐานความรู ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอประเทศไทยในปจจุบัน เศรษฐกิจ
ฐานความรูยังนับวาเปนศาสตรชั้นสูงของเทคโนโลยีในระบบอุตสาหกรรมและเปนทักษะขั้นสูงของผู
ประกอบอาชีพทางการศึกษาที่นับวันยิ่งทวีความสําคัญ เนื่องจากเปนพื้นฐานของการเปนสังคมแหง
การสราง การโอนถาย การจัดการ และการฝกฝนองคความรู เรื่องดังกลาวมีสวนในการเสริมสราง
และสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยอันเปนพื้นฐานสําคัญของระบบการศึกษาทั้งหมดผานการคนพบ
นวัตกรรมทางการศึกษาใหมๆ การพัฒนางานวิจัยที่ตอบสนองตอความตองการทางการศึกษาของ
เด็กปฐมวัยใหกาวทันและมีเครือขายทางการศึกษาที่สอดรับกับโลกปจจุบันเพื่อใหเกิดการเรียนรูใน
ระยะยาวสําหรับเด็ก
ผลจากการประชุมครั้งนี้พบวา หัวขอในเรื่องเกี่ยวกับนวัตกรรมของหลักสูตรและการสอนใน
ระดับปฐมวัยและการจัดการศึกษาสําหรับครูปฐมวัยไดรับความนิยมจากผูนําเสนอผลงานวิจัยสูง
โดยเฉพาะในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรรวมกันระหวางครูผูสอนและนักเรียนกับเรื่องการพัฒนา
กระบวนการภายในของครู ซึ่งนาจะเปนแนวโนมของประเด็นการจัดงานประชุมนานาชาติของ
สมาคมนี้ในป 2552 ที่ประเทศฟลิปปนส
ผลการประเมินการประชุมวิชาการนานาชาติ
1. ผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 80.70 มีสถานภาพเปน
อาจารยมหาวิทยาลัย คิดเปนรอยละ 40.35
2. ผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการโดยรวมอยูในระดับดี
(Mean=4.16) องคประกอบของการจัดงานที่มีคาเฉลี่ยของความคิดเห็นสูงที่สุดคือ
สถานที่ (Mean=4.42) มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ เนื้อหาการ
สัมมนา (Mean=4.30) และหัวขอการสัมมนา (Mean=4.27) ตามลําดับ โดยมีระดับ
ความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก เชนเดียวกัน
3. ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2551
โดยรวมอยูในระดับดี (Mean=3.91) และเมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมพบวา กิจกรรม
Keynote Address II: Developing Young Children’s Mathematical Thinking for a
Knowledge-Based Economy ดานเนื้อหา มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด
(Mean=4.28) อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ กิจกรรมเดียวกันนี้ในดานเอกสารและ
การนําเสนอ (Mean=4.24) โดยมีระดับความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก เชนเดียวกัน
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4. ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมในวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2551
โดยรวมอยูในระดับดี (Mean=4.02) และเมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมพบวา กิจกรรม
งานเลี้ยงมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด (Mean=4.38) อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ
กิจกรรม Paper Presentation II ดานเนื้อหา (Mean=4.19) และกิจกกรม Panel
Discussion II: Transforming ECE in Knowledge-Based Economy ดานเนื้อหา
(Mean=4.13) ตามลําดับ โดยทั้งสองกิจกรรมมีความคิดเห็นอยูในระดับดี
5. ความคิดเห็นของผูตอบแบบประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมในวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2551
โดยรวมอยูในระดับดี (Mean=4.10) และเมื่อพิจารณาในรายกิจกรรมพบวา กิจกรรม
ศึกษาดูงานโรงเรียนมีคาเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุด (Mean=4.31) อยูในระดับดีมาก
รองลงมาคือ กิจกรรม Panel Discussion III: How to be a learning Organization in
ECE ดานเนื้อหา (Mean=4.15) ดานเวลา (Mean=4.00) และดานเอกสารและการ
นําเสนอ (Mean=3.92) ตามลําดับ โดยทั้งสามดานมีความคิดเห็นอยูในระดับดี
6. ผูตอบแบบประเมินไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่นาสนใจในการจัดประชุม
ครั้งตอไป คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมา ไดแก จุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง คิด
เปนรอยละ 33.33 และขอเสนอแนะเพิ่มเติมคิดเปนรอยละ 29.17
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติมสรุปไดดังนี้
จุดเดนและจุดที่ควรปรับปรุง
ผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นวา การจัดประชุมเรื่อง Educating
Young Children in Knowledge-Based Economy มีจุดเดนคือ เนื้อหาและ
ความรูที่ไดรับมีความทันสมัย วิทยากรนําเสนอขอมูลชัดเจนและครอบคลุม
สวนจุดที่ควรปรับปรุงคือ ความเพิ่มพื้นที่ในการนําเสนอโปนสเตอร เพิ่มเวลา
ในการบรรยาย
ประเด็นที่นาสนใจในการจัดประชุมครั้งตอไป
ผูตอบแบบประเมินไดเสนอประเด็นที่นาสนใจในการประชุมครั้งตอไปหลาย
ประเด็น ไดแก
1. การพัฒนาครูปฐมวัยสูความเปนมืออาชีพ
2. การบูรณาการหลักสูตรและเทคโนโลยี
3. การประกันคุณภาพของการศึกษาปฐมวัย
4. การศึกษาดนตรีบําบัด
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ขอคิดเห็นเพิ่มเติม
ผูตอบแบบประเมินแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการประชุมสรุป
เปนประเด็น ไดแก
1. เจาหนาที่ใหการตอนรับเปนอยางดี
2. กิจกรรมมีความสอดคลองกับประเด็นการจัดงาน
3. ผูนําเสนอผลงานมีความหลากหลาย

-------------------------------------------

